
IS T 1 K LA L-
Sene: 2 - No.282 v 1 

-
BA~lılUIIABBIBlı 

Nizamettin N°azif 

CUMA 5 EYLÜL 1941 
llala la loİI- BaDerlerlnl Verir SIJlll Atlıam laıateıl 

,_ '•• : C.,,,,r,,_ • !frınııHııoi!ııai>• -'dal Tft. 11 

Avrupada Açlık ve Kızılay • • • 
;-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--.--.--.-.~l~ıiıLiYIMmu~u~m 

Milli Şef Balıkesir- -m:mr Şefkatli elini 81::::~~~ ''N .. f ı · u us tez~ierenız 
den hareket ettiler Leningrad Yunanistana Kral Boris ve 

muharebesi... uzatıyor Amiral Reder 
yanınızda mıdır? ,, 

Coşkun tezahüratta bulun:ın 
halka şöyle hıtap ettiler : 

" - Jlepinizi çalışkan ve 
neş'eli buldum. Buradan 

neş'eli olarak ayrılıyorum.,, 
a.ı.1tesır, ' (A.A.) - Milli 

Şef LıöDü dün saat ZO de AY· 
••hk yoluyla İzmirden Bala· 
kesire relmiştlr. M1lli Şet cad 
tle Ye sokaklarda toplanan on 
bi.ıııerce bal~ eoşklm &eza· 
b.iiratı aruında dotruca bu· 
111si trenlerine rlderek se· 
ce;n orada Je(linnJşlerdir. 

Cimhurreislmbl burün n
at 9 da .. brha ıörülecek yer· 
lertaı, bu anda K.m Sanat o· 
1t111mua. ukeri JaMtam.DeTi. 
laa.ıkevbü, Atatürk parJtim, 
Zİl'aat IMLJaçeıdni remıiflerdir. 

lnöni lııalke'rinla eparlörle· 
rUe Balıkesir 11.allwla bir ıaıta· 

bede lnıhuıarak dem.şllerdir ki: 
u- Viliyetıerln her tarafın· 

da Yatandaşları çalışkan ve oe· 
şeli bwdmn. Bakkesirl milli 
birliğin riisel bir örnetl ola· 
rak takdir ederim. Bııradan 

çok neşeli olarak ayrılacağım. 
Ve difer gittıtım vilayetlere 
Bahkesirin seJimını ıötürece· 
ğim.» 

Gönüllere ferahlık verici bu 
sösler, meydanlarda toplanan 

binlerce halk tarafından sürek
li alkqlarla kaqılaımuştır. 

Milli Şef inönü, bqün saat 
10,20 de hususi trenıerile Ba· 
lıkesirden aJTllmıılardır. 

Taarruz dış mü
dafaa hatlarında 

durduruldu 
.Mo.sltova, 5 (Rad)'O • Saat 9.45) 

Resmi tebliğ: . 
Almanların fiddetli taarruzu Le· 

nlng:-adm dış müdafaa hatları ha· 
ricinde durdurulmuştur. 

Odesada vaziyet düzelmiştir. 

RUS • ALMAN CEPHESİNDEKİ 
DİGER 1.WHAREBELER 

Moskova, 5 (Radyo · Saat 9.45) 
Sovyet istihbarat bürosunun teb· 
iği: 

4 Eylul günü. Sovyet kuvvetleri 
cephenin her cihetinde düşmanla 
muharebeye devam etmişlerdir. 

2 Eyliılde, hava muharebelerin· 
de ve yerde 52 düşman tayyaresi 
tahrip edilmiştir. Bizim kaybımız 
28 tayyaredir. 
Baltıkta. Sovyet tayyareleri ve 

devriye gemileri 'bir düşman ka
filesine tesadüf etmiş ve ı nakliye 
gemisi ile 1 vedet'i batı.rn;\ştır 
Hasara uğrayan fkJ nakliye gem 

(Devamı Sa. 3, Sü 5 de) 

Harp, Kış 
ve açlık I 

Yuan: Niz.amettin Nazif Rusyada kış ••• 
4~.,..., kapa - pt atradıtı 

t"rlerden blri de istanl>uldur. 1· 
CiadenHrl, - ... •n.bahu 
~ olan Wanbulda da latan ilk 
~tllaruu almaP bqladıJ'uaua 
~~ bta ,.ıı lupll erken rel&

~ •e baUi, tok pddeW .ıacatı 
larhkla taı.mııı edilebilir. 

Almanyanın Qç hedefi hala 
Rusların elindedir. • 

Odesa bile yirmi gilndilr dayanıyor! 

"1 sene kıt Avrupada bir qok 
~etlerin büyfik kibasudur· Ve 

' lı:llJ bn sene dünyada bir ta· 
4! tnilletlerln büyiik blr yar-

Yazan: Sadılı DIJll&?f 

41"1cı olarak gördüJtleri ve bekle-
lt1eı-ı mütteflkilr. 

ı_ t111n nıitteftklerble ne derece 
• >'cla11 olacatı pek kesürilemez. 
tt'kat kıtı bir kiibu ribi ıörmek· 
lılı •lan ınllletıerln. en müfrit tah· 
~ illerin üstünde bir işkenceye 
-~ olacaklan muhakkaktır. 
'ı ltp 939 • 490 ft 940 - 9U ara
~~tek başına Avrupayı bir haf 
~~rip ettiyse de Avrapa11 imha 
a.~r, denilemez. Fakat 941 -
) 11\evstmlnde kıflD kahhar bir 
,~111\ı ile harbin Avrnpayı lm
~tınestnden, tamamlle yere ser· 1 

tiden korkulur. 

~~lllar ki Avrupanm ambar
~~~ biriydi «kendisi himnıe· 
lıt ıtı.uı.ta~ bir dede» halini almış· 
"İ &tacar ovalarında bu yıl mah
t\~ berekeili olmamıştır. Fransa, 
\; ..... ~~baht btr hasat mevsimi ıe
'-~ir. Afrikadaki Fransız tar· 
~ •e bahç-elcrinden Avrupanın 
tt, ~e edcbilecetı şüpbelldJr. Ge· 
>,, lll ve evvelki yıl seksen mil
~ .\lllıaJ:un midesine birer avuç 
~ela) hediye ~ebllen Rusya bu· 
•t la lıkrayna ambarlanrun harap 

tla1t oluşundan muztariptir. 

•;!::: endüstrisine azami inkişaf 
~ it lıukinıru bu.J.muş olan 
•t iş 11.ranuı, Fransaııuı, italyanm 
~a lal altında bulunan bütün Av 
~~lı\1t lılerntekcU.erinin yiyecek is· 
tlli ~nı, bugünkunden daha as· 
' lr dereceye indirmesine im· 

HİN YAS 
o so too ıso 

>'oktur 
b~ ' Almanyanın llç mihhn he deftlll .,.. badaJıi barp MP-b' şlnıdiden Bırvatlstanda da besini rös tertr butta 
~ eJuııek miktarı 48 gra.pıa I 
' bll.lunuyor. Almanyanın mü Almanya, Rusyaya hllcum edeli ladıtı kaç defa iddia edildi! Rua-
tt~ bir kısmı günde ancak 80 yetmiş altı gün oldu. Bu milddet ı yanın İrana )"(lribnesinl bile im· 
~ ~ekmek bulabiliyor. Lehistan· ! zarfında Alman erkAnı harbiyesi, kAnsu addediyorlardl. Şimdlllk 'il 1k Ciiııde iki patates haşla· ! bütan hedeflerine varacağını mu· prk taraflarında plip ve maflQp 
~~ e Ctçin.nıiye mecbur edilmiş hakkak addetmemiş miydi! Öyle yoktur. Anoaıı: buı mağlOplar var: 
--~)ettedir. Ve olhayet komşu·' diyenler ve Alman generallerinin Neticenin alınmak üaere oldulunu 
lfııııe\'llııanistan açtır. Bulgar bÜ· 1 nldandığuu iddia edenler var. Fa· iddia edenler_ 
~ li, .ı\vrupadaki bazı taahütle- kat muhakkak ki bir çok kimseler Jıf. 
~~:erine retirmek için halkın e· ve bu meyanda blzre askeri müte-
•ıı.tltlı.ı hububata eı koymak mec· hassıs geçinen ve emekli general Almanya 22 haziranda Rusyaya 
ll ttınde kalmıştır diye imza atan muharrirlerimiz Uç bilyük ordu &rupu ile yürüdü: 

' it lluı • çok aldanmışlardır. Mesela Cum· Bunlardan biri cenupta Odesaya 
11 &'ar '"- l" 'l A k d K" · ' ~ clo>'lnaaı nıa ..... u. u 1 e vrupa; huriyet'ln asker! mUtehassısı tam mer ez e ıyefe, oımalde Lenin. 

ttt llkat1dea n~ imkan var mıdır: iki ay evvel, bir hafta içinde va- gra~a. . : 
._ tJı. bat kıtapların korku ve ziyetin tamamile inkişaf edeceği· Kıyef ıkı aydanberl Odesa yir. 
~-._ta b~rlat•ıtı Mısır kıtlıfı Av· nl ve neticenin alınacağını söyle· mi gündenberi muhasaradadır. Le-

'-11a kış mukadder olan aç· ml<ıti. ningrada Finlerin 50 kilometre 
r de · - -tı. hhaş bar olum tırpanı Emekli zat ve dlgcrleri daha ne- yaklaştıkları ve rnuba~ranın baı-

' !er söylemediler! Belli başlı hedef. lamalı: üzere olduğu bıldirlllyor. 
~uı Avrupaya!.. terin düşmek üzere olduğunu, Rus Finlerin hududu Leningrada za, 

Nlzamettin Nazif ordusunun bmDıllle. inbiWe bat- (Deftlm: Sa. %; Si. Z de) 

• 
Umumi katip B. 
:z~·ga Tahsin vazi

yeti izah etti 

Sarayda bügüh 
bir ziyalet verildi 

Değilse, zabıta sizi karakola 

celbedebjlir ! 
Yunaıı.lstanda açlığın clttıkı;e 

flıldeilewneı.l, Tıirk «!Uı.ılay» 

te!jkilAtıw harekete getlrmlştır. 

«Kızılay» m umumi katibi Say 
Ziya 'ı'ahsin, keııdJslle temas c
doo cazetecilere ı;;u kısa be) anat
ta bwunınuştur: 

- Cemiyet, esas kararları ver
ml!jtlr. \ ' ani prensip ıtıbarlle Yu· 
n.anlıitanda.ki yardmıa. ıııUhtaç hal 
ka münıkiın olan muaveneti ya
pacagız. ?'\e katlar ıuUnıkünse o 
.kudur t>üratle bu L'1J başarmak ar· 
zusundayız. Kararın ıatblki l~·ln 

lAı.ım gelen lıazırlıkları yapm:ı;a 

Bu günden itibaren, yanlış 
hüvigyet bildirenler hakkın
da Öl'fi idare Kanununun 
7 iııc niaddesi hükmü tatbik 

edilecek. 

baıjlanıı 

i\ 

len 

uğuna ıtüphe ol
KızılıLy» ınerkczl

bbfu;ti, şerefli maziıslne 
ve heplnılzln gög5UnU 

kabartıııı!jttr. 

lıJAlerimlzn tezahürüne 

mataıcatı 9Uphe 
yok, yerinde wı ytllcaek bir yar
da olac.Jdır. 

Alman donanması ba,kmnandaru 
Amiral Rcclcr 

fya, 5 (A.A.) .....- Resmen bil· 
dirildiğine göre. kral Boris. Alman 
bahriyesi Başkumandanı Amiral 
Reader'i ka-bul etmiştir . 

Kral, Amiralin şerefine bir öğle 
j ziyafeti vermiş ve ziyafette Ami
ral chuster, profesör Filotf. har
b · e nazırı Daskalof ve bazı şahsl

tler hazır bulunmuştur. 

Akdenizde bir 
A ~man kafile
sine hücum ••• 

Örfi İdare kumandanlığın
ca geçenlerde neşredilen bir 
tebliğ neticesinde, bugünden 
<5 cylfil> itibaren, örfi idare 
mınt:ıkasındaki bütün erkek 
vııt:ındaşların ceplerinde nü· 
fus tczkcrclerlnl ta~ımıya ,.e 
her t:ılep vuknmıda ibraza 
mecbur oldukları malumdur. 

Bu emrin bugünden itiba
ren tatbikine ba• •.ınn.,ştır. 
Polis, yolda liizum gördükte· 
rini çevirerek nüfus tezkere
lerini soracaktır. Binaena. 
leyh herkesin hüviyet cüz
danını mutııı1ta yanında ta. 
şıması ve talep vukuunda g-ös 
termesi lazımdır. Bu emre 
riayet etmiyenler hakkında 

tatbik edilecek cezalan gös 
terir kanun maddesi şudur: 

ecMadde '1 - Örfi İdare al
tına alınan yerlerde askeri I· 
(Devamı Sa. 3, Sü. 3 de) 

Örfi İdare Kmnandıuu Saym 
General Ali Rıza Artaııbl 

M Oh im 
bir haber: 

Londra, 5 (A.A.) - Hava nezare. 
tinin istHibarat servisi bu aaıbah, Ak M 9\ 
denizde •bir Alman kafilesine yapıl- , üzisigenler arasında... 1 
nuş olan hücum hakkında mUtem- 1 

mim mal~t ~ta. Bu hücum, ~------------------------.J İngiliz dona.nm.ıı.smm hava kuvv&Ue·· 

li ta.rafından yap.ılmJı\ttir. Hücuma B M •• 
Bir Amerikan lt]t:trak etml.f ıbir pilot şöyle diYor: ayan uzeyyen 

cKa!ileyi. 3 EylQlde, gece yanam· 

dan biraz aonra gördük. Ticaret we- s b torpitosu 
hücuma uğradı 

<Dnamı 1 
incide) enar a ir saat .. 

Şarap şişesi 

l!u gemi 
lzlandaga 

gidiyordu ... 

l b " - Şarkı sög.erken l i e aşını dlnligenlere bakarım. Bir baş 
yarmış/ işareti bana en güriilt.1lii alkışlar-

Dtln a~ OskUdarda bir yarala· dan daha zevh/i gelir. n J 
ma Mdıseısl olınu.ş bir adam bir ka- Gazete alltwılanrun ibarp tebliğieri 
deh şarap y!lzUnden F•P şı.eslle ar ve muharebe tasvlrlerile göıılUmllztl 

Vaşington., 5 (A.A.) _Bir Ame· kada.şmın ba.şını yarmrştir. karartan yazıları a.ra..."'Inda. zibi~'° 

rikan torpitosuna karşı yapılan bil HAdı.se şöyle olmuştur: m.lrz !bocalarken, ıblraz da ruh dlnlen-
cum ·hakkında kendilerinden ma· Üsk.Udarda. AUa.s sokağ'ında. 12 nu dırlci 1Mıızular Uzerlnde dunn&yı. ho 
ltlmat tcılep eden Bahriye nezareti maralı evde oturan Ha.san oğlu Hayri ~ gider blır tteY t.eıtı.kkl ettik. 
crkAnı, bu hücumun !ecirden ev. Ünal dün akşam Sellı.rmıra caddeelnde BUyUk mUzlslyen Berlloz der kt: 
vel mi, yoksa sonra mı yapılmış 129 numaralı evde oturan arkad.ışı ah cMllzi,k ve aı;G< rudıun iki kanadıdır.> 
olduğunu tasrih edememişlerdir. çı EyUp oğlu Muratla buluşmuş ve 1 YUzde kaçmuzm &flt ka.nadlle sa.adet 
Maama!ih iki bahriye u:.'blti, tor· lblr şişe şarap alarak içmeğe oo.,ı&· I Aleımlnln masma\•l u!uklarmda uçı.tt
pitoların arkalarından bırakmakta t mışlardır. Bir şişe az gelmiş ikinci tuklarını kestiremem. Yalnız Berlio:& 
oldukları izleri geceleyin görmek b.r şişe şarap alarak lgmeye devam I gibi 111usikiyi de ikinci kanat ola.rall 
mUmkün olmadığını söylemi~lr. etmişlerdir. kabul edenlerin yQzde eEiden çok faz 

Resmt tebliğ. hücumun mahalli· Bir aralık Ha.yrinln dlşa.n çıkma- la oiduğuna inanırım. Böyle olmasay 
nl doğru olarak bildirmediği gibi smdan istifade eden Murat birbiri ar dı; lstanbulun ımısild.11 yerlerlnJn her 
saatini de tasrih etmemektedir. eke.sına iki kadeh şarap içmiştir. Bu- gece tı.klan tıklan dolup ~ğını 
İzlandaya giden bütün Amerikan nun farkına varan Hayri kızmıt ve göremezdtk ..• V8.kıA., musiki dinlemek 
harp gemilerinin, bütün ışıklarını iki arkadaş arasında çıkan ka"\og& ten daha çok, içip eg;Jcıvnek için, ~ 
maske etmek suretile harp zama· ıbUyümU.,, hiddetin.den gözleri kara- ralara kOŞU:duğunu iddia. edenfer d4t 
nı şeraitine uygun hareket etmek ran Hayri eline geçirdiği şarap ş~ olaıbi.l !r .. FaJca.t, arrf bu d!lşilnce Uze-
te oldu1dnn mall'.\mdur. elnl Muradın başına indirmtlltir. rinde kalına.ıun doğru ola.n11ya.cağınl 

Nevyork. 5 (A.A.) cGnıen m11h· Murat baygın bir halde Ha.ydarpa- d&, i9)<lıslz bellM;:elerdeı oturacal< yer 
.rfblnln bir Ahnan denizaltısı taratın şa nUmune haatahanesine kaldırıl- bulamayıp ayakta dlnleyenlerln ad\!t 
dan tecavtbe utraclıtı anlaşdmı.,trr. ntf!, ve Hayri de yakalanmıştır. çokıluğu; ve lç.ktliJerin ta-aine çıt çı

karrıUta.n çekinilerek dinlenmesue 
anlıyabll iriz. 
Şu halde musiki • ve biHıasaa iyisi _ 

dinleniyor. itte bu esasa dayanarak, 
(Denmı: Sa. 4; Sü. ! de) 

TanlJlll11' 11e11 artlstlertmızden: 

Bııyan Müzeyye.o Senar 
Bayan Makbule ve 
Darüşşefaka HADiSELER - FiKiRLER 

Atatürkün kız kardeşi servetinin 
bir kısmını ba güzel 

irfan müessesemize verdi ••• 
Atatürkün neşredilen vaslyetna. ı Tasarrufun noter huzurunda ha

mesi bükUmlerine göre, hemoire- zırlanışı esnasında Vali ve Beledi
si Bayan Makbuleye bıraktığı Ser· ye reisi Doktor Lütfi Kırdar da ha 
vetten kıymeti yUz bin lira tutan zır !bulunmuştur. Malların en mü· 

l kul malları Bay~ hlm klSlllı İstanbulda, bir parçası 
gayr m~ .. .. ' . da Samsunda bulunmaktadır. 
Makbulenın olume bağlı bır tasar· Sayın Bayanın şeref aldıtı yük· 

rufla cDarüşşefakaa ya terk ve te· sek sıhriyete uygun olan bu .,... 
berru ettiği halber alınmıştır. ltetl, takdirimize lbıkta 

. 
Yeni bir sistem değ}şikliği 

P
~OGRAMLARI tıklım tık· 
ıım dolu olan orta tedrisat 

mü~eleriniıı. ba t.kıa bilgi 
baaıaleııi J'Nlnda bir de hayat 
~ ım11Jnlu bllflden mah
rum laanlar Jetistirdikleri ma· 
it.-

Hamid REFIR 

Bu bilgiler nelerdir! Bfr fnsa· 
nın gündelik hayatını kaplıyaı 

muhtelif safhalardan çotuna kıır· 

şıhk teşkil eden tm ve hareket 
ler: Yeme içmeden tutunuz da 
yatıp kalkmağa kadar ne varsa, 

(Devamı Sa. 3, Sü 4 et.) 
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En Son Havadis'in 
F A,,f.,; Tefrikası-127 I( 

l 
JEKTIF o 1 Yakın tarihten bir sahife: 381----

J 
KiRi• 'IILAR, 
KlRPIN11LAR 1 

~DV8~•~ iş kadını 
Hatem! senlh SARP 

16) azı memleketlerde kadıDU1 

l,,g) birinci plinda gelen rolü, 
yuvaya ait !ı&y1Jd1ğı için. onun her 
i..,i bırakıp yuvasına dönmesi fikri 
Heri sürüldu. Kadının yuvadan 

"Kremlin,, de geçirdiğim gec :er 
Menı1ekı.l 'figaroların ~a~ıyım 

ı J 
Bence Hayyamın 

Mi"ellifi : Nizamettin Nazif 

. . '. 
çıkması, yuvaya dönınesl, muoer· 
ret bir takım düşiınü~lerin so
nunda meydana gclnıemiştir. M11- ben ... Sızı . . , . 

sınır.ıı sınırıı 
asır dünya kadınlarına bugünkü 
§ekli veren. insanların, hele er· 
keklerin hiç elinde olmıyan bir 
takım sebeplerdir. Bu yüzden ka- ı 
dına: Sehir traş edeceğim.,, Tahsin efendi, peki, maPeki 

dem ki deı hal hareket 
liizım... Biz de hareket 

elmemiz 
ederiz. 

1 

_ Yuvaya dön! 
Emrini vermek kimsenin elinde 

de!ildir. 
Her nedense, bazı insanlarda, ka 

dınla erkek arasında, kabiliyetler 

Trakya şimendifer- r- Mi/arı.olu Ciyevanni kadar ~ 
leri işletme tar~fesi leli h::.fif, ıısturası kanatlı bir ber- ı 

VaJıldettin benUz Çengelköyün
deki köşklll1e ayak basmamıştı ki, 
Abdülhamidin kati kararını bildi
ren uzunca bir şifre Metroviçe 
telgrafhanesine ulaşmış bulunuyor 
du. Ve yirmi dakika sonra bu şi!
renin halledilmiş bir suretini ku· 
mandanlık kararg~hı mülhakların 
dan genç bir mülhim, Metrovlçe
de hudut kollarından bir kısmına 
kumanda eden birinci Ferik Şem
ııl Paşanın eline tutU(jturmuştu. 

Paşanın okuması yazması biraz kıt 
olacaktı lıer halde .. Çünkü kağıdı 
tekrar mülhaka uzatarak: 

- Oku, diye homurdanmıştı. 
Genç mOlflzim hazır ol vaziye-

tınd.e dimdik okumağa başladı: 
«Birlnci ferik Şemsi Paşa hazret

lerine... Resnede bulunan seksen 
ı;eklrinci alayın üçüncü taburu kol 
ajası Niyazi efendi namındaki me· 
11'.ın ile Reone belediye reisi Hoca 
CGnal, verııı k!tibı Tahsin, polis 
komiseri Tahir ve mü!Azim Yusuf 
efendilerden ahali ve askerden mü 
tekkep yüz kadar hain, Resnedekl 
tabur d e b b o y u n u kırarak 
mavzer tüfeklerile cephaneleri ve 
abp lsttna istikametine doğru sa. 
vuımuılardır ve Pirespede bulu· 
nan ayni tabura mensup iki zabit 
iı:e civar köylere cidip silAh da· 
gıtmıılardır. Merkum Niyazi ile 
arkada§larmın saltanat makamına 
karşı g6sterdlklerl bu nankörlük 
süraile cezalandırılması icap eden 
bir hMlsedir. Merkumun avene· 
lile beraber en kısa zamanda b&1· 
kalarına ibret olacak bir ~kilde 
elo geçlrilm""i ve o civarın bar 
tan basa taranarak fena propagan· 
dalara bir daha meydan verllmiye
eek bir fekilde temizlenmesi il· 
mndır. Zatı Alilerinin dine ve pa
dtııaha karşı olan sadakatiniz zatı 
fllhanenin bu vazifeyi size tevdll
ne sebep olmuştur. Anadoludan 
emrinize süratle bir fırka asker 
sevkedilecektir. Fakat bu fırka ge· 
llnclye kadar zatı Alinizin laaliye· 
te geçmiş bulunması, vaziyete da· 
ha uygun telakki edildiğinden mev 
cut taburla derhal Uzerlerine ha
rl!ket etmeniz ve nerelerden hangi 
taburları alacağınw Lşar buyur
manız zatı şahanenin iradeleri lk
tızasıttıdandır. Cevabınızı makine 
başında bekliyorum. 

İmza: Başkatip Taruln 

Metroviçe, dünyanın bir ucu de
ıııekti. Bunun içindir ki, ferik Şem 
.ı Paşa Hazretleri telgrafı dinle
ır!nce hayretle duraklamı§tl. Ar
navutların kan kavgaları, lstiklAl 
çetelerinin bitmiyen faaliyetleri. 
Avusturya diplomatıarıftın, batı a· 
Janların el altından kışkırttıkları 
;uı~i!er, filvaki Şemsi Paşayı 

eok ·~ üstünde bir halde yaşatı· 
yordu. Fakat bir askeri kuvvetin 
.uıb!tlerlle beraber dağa çıkmış bu 
lunmasına paşa bir türlü inana· 
mıyordu. 

Metrovlçede konsoloslar öldllrü
lilyordu ve ölenleri. öldilrenlerl 
göre göre artık bu hAdiselerl pek 
tabii addetmlye bqlamıştİ. Fakat 
bir kol ağası dağa çıksın. Doğrusu 
;ya bir tilrlil akıl erdiremiyordu bu 
işe.. •. Genç zabitin suratına baka· 
rak bir §t'yler söylemek, belki de 
bu hayreti ifade etmek isterken 
kapı vuruldu: 

-Gir! 

İmza: BaşkAtip Tahsin serisi bakımından bir türlü bera· 
Paşa: ? bertik olamıyacağ1 kanaati köklü 
- Pek Ali Tahsin efendi, diye bir haldedir. Bu kanaat hiç bir e· 

mırıldandı. Pek AJA •• Mademki der . 15asa dayanrnaı. Bunun müdafaa· 
hal hareket etmemiz !Azım.. ı:;ını yapan bir 7.ihln, bizi tatmin 

Ve ayağa kalkarak tamamladı edecek bütün delillerden mahrum· 
.sözlerini: dur. K:ıdına, bir memleket içinde 

- Hareket edelim, haydi çocuk çeşltli faaliyetlerden bir hisse a-
tar hazırlanınız! yırmak hususunda hasls davra· 

Zabitler dışarı çıktılar. Koşarak nanlar, neye 1oı:tin.at ediyorlar, di
bir başka odaya girdikleri zaman ye sorulsa, bunların cevaplan ne 
göz göze geldiler. Etrafı kollıyarak olacaktır? 
bir müddet sustular. Sonra biri ya MÜ-;bet bil~iJer, kadın ve erkek 
va~: yaptsı ara..'tında, kadın aleyhine çı· 

- Derhal Manastıra haber ve-

1 

karak hiç bir şey ortaya koyma· 
relim, diye fısıldadı. mıştır. 

- Onlar haber almışlardır. : insanla afn,an bilgi şubeleri 
- Olsun, biz yine haber verme. de, burüne kadar, kadının mine· 

llyiz. vilffi, kadın1n zihin te~kkÜIÜ ba· 
Ve kumandanlık damgasını ta· klnıındao, onları bir takım işler· 

şıyan bir kAğıt üzerine bir kaç sn· den aıakiaştırmak yolunda bir se· 
tır rakkam dizdiler. İki dakika son 1 bep ,ö !ermemiştir. Halbuki aksı
ra bir çavuşun tıkırdattığa ma· ne deliller çoktur: 
nlple bu rakamları Manastıra u· 1 M•ydana çıkmıstır ki, hangi de· 
ıaştırıyordu. 1 virde kadın. erkekle beraber, ay. 

Bir kArı itmam ameliyesi. nl tanda yeti~tirme tLSullerine ti-
Manastır artık bir ihtil<ll kay· bi tutulmwısa, erkekten biç bir şe

nağı haline girmişti. Büyük vol- kilde aşa~ı dü~müyor. 
kanlardan ewe1 toprak çatlarmış. Öyle ise, hiç bir bakımdan er
Bazt yerlerden duman çıkar. sö· kekten bir malliyet farkı ıöster· 

ner, kaYbolurmuş. (Arkası var) miyen bu cinsin, inhisarcı bir dü· 

r ASKER 
Göz ile 

şünüşe tibt o1:ı.rak, yalnız bir tek 
....._ işe - yuvaya - kabiliyetli ol-

1 dutu fikri nereden çıbyor? 

1 
Bu mülihazayı giidenler, her 

türlü delilden mahrum olduktan 
ı ba!!ka. dünyanın hangi istikamet· 

,,,, te yürüdüfiinü ıörmek istemiyen ,____________ terdir. Kadın uzvu felce ufratıl· 

A imanların üç 
hedefi hii.lii. Rus
ların elindedir 

mı~ bir memleket tam kadrosile 
çalı'.'"amaz. 

Hele kadını. sade romantik bir 
takım düsünüc;;lerin mevzuu say· 
mak, içindt- oldufamu-ı ça~dan. U· 

(Başı ı incide) ı •un. asırlar~a _ g.eride kalmaktır. 

t ·· kil tr .. ted 'd" Ş "ki Hila bu dasunu•te olanlar varsa en yuz ome e o e ı ı. u ı 1 b" , d ·. · · 1 
b k lık har le b ph d k

. on ar u:.m evrımızııı nsanı de· 
uçu ay p u ce e e ı i!'ild" 1 b~yilk muvaffakı'yetler Finlere 50 

1 
ır er. RaWmf ~nlh SARP 

~~o";e~~= :.azan~ırmış demekti~. tTlZAR: Dünkü ya.zrmrn ilk satın 
ıye ı Ucınn arda c;:ember İÇl· yerine ya.nhşlrkla. tashihten çrkan 

il~ alındığı ·halde henüz düşmemiş- bir satır glrmlşt:ir. Yazının fÖ te 
tir. Odesa en şiddetli kara ve hava y 

ba.f18J'ruun 1ı\.Zrmdr: 
hücumlarına şiddetle mukavemet 
ediyor. Leningrad ise son derece •Dil ıav1'4'ında b·zden çalu,ma tırt!· 

yen c_;:etın lş!~rimtz vardır.> 
müstahkemdir. Uzun müddet da. 
yanabilecektir ve böylece müte. 11 , 
arrız taraf belli başlı hedeflerin ıV/üt~j.Jrrik.: 
den hiç birine varmadan kIJ gel. 
mlş çatmıştır. ı\cıbadem - Çamlıca yola 
Rusyanın şimalinde, Finlandada, V&lı Vd Belediye H.eı.sı doktor LQt· 

Lenlngrad etrafında kış on gOn rı Kırdar dlln Uskıldara gıderek in· 
sonra ba,hyacaktır. Şimdiden mtlt faa.tı tetkik el.mı.şlerdır. 
hiş yağmurlar o bavallde seJier. AcıLadctn . Ç.S.ınlıca yolu in.faatl· 
bataklıklar hu•ule getiriyor. Mer. nın yav"' gitt;ğı görülerek IJln ı.ee

kezde ve cenupta blraz daha g~ç rH ve bunun en ya.kın b r zamanda 
katacaktır, fakat en geç teşriniev Ucrnall ıçın dırektıller vernıiftir. 
velde bütün bu cephede motörlü ve Alurkapıya yenl kanal yapılıyor 
motörsüz kuvvetleri yerinde mıh· Ahırkapı • Can.kurtara.n ma.h&lle· 
layacak bir mevsime girmiş ola· si tıalkuun şl.kAyetı Uzerlne burada 
caktır. Almanya bu kara kışta ye- yeınj bU" ~ 1n.faaına karar veril· 
rinde tutunmak için bile iki, üç mlştır. Bu kanal lnf!L'ı ıçln ıa.zım 
milyonluk bir orduyu harp hattın· gelen baz;rlıklıra da ba.flarunııJllr . 
da muhafazaya mecburdur. Bu u- Beya1.ıt nıe.)danı abfa.lt oluyor 
zun mevsimde ise ancak hava ve Beya.z[t meyc.larunın aafalU&nma 
deniz harpleri devam edebilir. 1'1 lstanbul Be;edıyefllnoe 38 bin li· 

Üç hafta var ki, Londra rahat raya nıüı.ea.hlude ih&Jo edlimlf ve 
uyku uyuduğu halde Berllnin haf. l~aata da b~an.mıştır. 
tada bir kaç geceyi uykusuz geçir· Adat.lan l:'urüka.li.>·e giden vapur 
dlğlni öğreniyoruz. Denizlerde At. I kaldırıldı 
!antik harbi.İngilizlerin hoşuna ı· Denlzyollan i~aresı havaların boz 
gltmlye başladı. İngiliz İaşe Nazırı mııaı Uzerıne dün a&baJıt.an iUba.ren 
haftada 850 bin ton iaşe ve harp . Ada pl~Jtarı a.ra.sında.k.i ıseferleri lAğ
malzemeslnin fngliz Umanlarına veım~. 
girdiğini söylilyor. Halbuki bir ta· Bundan eonra YörUkall pla.juıa 
raftan İngilterede üç dört milyon· "apu.: utramıyacaktır. 
luk blr ordu her gUn ve rahat ra· Faııuıya flyatıan 

değişiyor ber bu[unmad:ğ;nl giireceksiniz.,, 
Devlet Demlryolları idaresi Tre.k- _J 

ya tren lıAttırun 14letme tarl!eslnde 

deglşildk ya.pmaga ka.ra.r vermı.,Ur. ) azan . Nizam ettin Nazif 1 
Yeni tarl!e bugUnlerde tebliğ oluna- ı-------·-------------=~
caktır, 

Ticaret Od:.:sı 
umumi katbi 

İB!.an.bul Ticaret Odas Umumi Ka.
Ubl Cevat Niza.mi 1zmır Bonıa komi· 
serllğne, !zmlr Boru koml•erl Şevl<i 
de Samsun Ticaret odası ~ ka.Up
liğne ne.klen IAyln edılmlşlerdlr. 

Vari.ıat lnudürleri 
arası:ıda nakil:er 

Kar• Varidat MUd\lrü So.brl, Siirt 
v3l'idat mUdUrlügüne MU5tata Ha.kA· 
rl varidat mUdUrlllğtine, Haka.rı ve.-
ridat mUdUrtl )1ehmet Tokat varidat 
mUdtlrlll,ttlne, Siirt varidat mUdUrU 
Emin, Kanı Vl}rld&t mlldUrlll,ttlne t&
yln edilmişlerdir. 

Pamukla ve 
yünlü mensucat 
Pa.muklu ve yUnlU mensucat fiyat 

lan ya.lund& m.Ub.un mikyasta ucull 
lıyace.kl.Ir. Fiyat mUra.ıuı.be komi>· 
yonunun tayin ettiği flyaUarla aatı· 

f8. önUmUzdeki h&!tadan ıUbaren ba.f 
lanac&kllr. FiyaUa.rcla yüute 20 dere
cede bir dllıjWdllk olacağı ta.hmln olu 
nuyor. 

Vail ve Belediye relal Lllttl Kırdar 
dlln UakUdara giderek tetkiklerde 
bulwımuşt.ur. 

Acıb&dem • Çamlıca yolunun tn9a
sını gözden geçimılş ve bura.d.a.k.1 in· 
f&&lın yav"' gittigınl görerek bu yo
lun deıtıal bltirttmesl hu.su.swıda alA
kadarlara emirler vennı.,Ur. 

Meb'ustarımız 
halk.a konuşuyor 

latanbui mebusları dUn aa.bah Ba
kırköy Halkevi salonunda balkın di
leklerini d.nJemlJler ve bUyllk bir 
halk kUUem bulunmu.,ıur. 

Topla.ntıd& evvela. Bakırköy kay
ma.kamı hallun dileklen haklunda 
mebusla.rmııza etra.tlı izahat ver· 
miştlr. 

Doryo, onun nefes almasından 

istifade etti: 

- Gilnün birinde sosyalistlerin 
Mussolini ile birleşip size karşı 
cephe alacaklarını sanmıyor mu· 
sunuz? 

- Onlardan her şey umulur, 
Mus.solini zaten eskj dostları .. Fa
kat bırakalmı şimdi bunları, ma
demki tanıştık, dostluğumuzu kuv 
vetlendirelim. 

- Hay hay .• 

Bir bqka cenç zabıt teJA§la 
daya glrdl 

O"'" hat harpten uzakta. kuvvetlentyor. F".y&t • IÜJ'a.Ka.t>e komışyonu dür. 

Dileklerin en mtllılmlnl köy Jııleri 
lefkil et.mı,tir. KöylWerlınlz arazı 

leriııın az olduğwlU ileri aUrerek 
kendilerine yen.iden toprak verilıne~ 

si için mebusla.rımı:zın ta.va.ssutunu 
rica et.ınl41erdlr. Ayni zaın&nda pa 
rasızl:ıktan tohum a.lamadıkla.rtnı 
SöyUyerek 11enellk tohwn veriinıesı 
dileğinde de bUlunınuşJardır, 

- Ben hatırlarım, dedi. Küt;ük· 
tüm. Paris civarı Adeta bir muha· 
rebe meydanına dönımüştO. Müs
tahkem mevki kumandanı Gene· 
ral Golyenl, banliyönün mıihtellf 
mevkilerini muhasaraya mecbur 
kalmıştı. Hatti bir defa askerin 
açtığı yaylım ateş az kalsın beni 
yere serecekti. 

- Geçmiş olsun .. Sen de amma 
erken i~e başlamışsın ha!.. 

Cep defterini çıkardı. Eline mi
nimini bir kalem aldı: 

- Ne var? 
- Millıiın bir ılfre açtım pa-

ı;am.. 

- Sen de mi? Olru bakalım .• 
Yine hazır ol vaziyeti alındı. Ve 

bir zabıt kitibi fivesile fU satır 
tar okundu: 

- Ferik Şemsi Paşa hazretleri
ne... İlk telgrafta bildirildiği gibi 
Anadoludan sevkedilecek tabur· 
larla sonradan yerleri doldurul· 
mak Ozere zab Alilerinin l\ıletrovi· 

çede mevcut taburları alıp derhal 
hususi bir trenle Manastıra hare
ketiniz irade olunmaktadır. Aske· 
ri elbise giymek ııartııe emin ad
dettiğiniz klm.<elerden hususi müf 
rezeler tertip olunması ve bunlara 
M etrovlçe mal sandı!!ından alına· 
cak paranın peşinen tesviyesi ve 
behemehal Niyazi ile arkadaşları· 
nıo tepelenmesi zatı şahanelerinin 

kati lrndelerl cümlesindendir. Bu 
hu ta lizım g~len emirler ütün· 
cıi ardu mn~rllğine tebliğ olun· 
muştur. Hareketinizin süratle bil· 
dlril.uı8SI. 

Bu ordu bakalım 'bu kış bir l; gör toplanarak muhtelit clns faaulya. 
mlyecek mi? nohut ve mercimek toptan ve pe

Sadık DUMAS rakende 1'ıyatl u-ını tesıbıt etTnLftlr. 
Bacak kadar çocuğun ihtilil yer 

lerinde ne işi v:ır. Anan, baban 

- Bana odalarınızın numarala· 
nnı söyler misiniz? 

Söyledik. Yazdı. Fakat sormak· 

Beyaz ipekten, gayet 9Ac.le, o fuMJ.ar ~··•ı:::llEZ•••••••••••••••••••• 
ha.flf ve ince bir etek.Uktl kJ bu, u.J. 

t' tek!U•i2. da,·rana.n Nana: 1 - İnan oloun, dünyalar benim ol-
1 - Na.sll oldu da ilk olarak sen gel dıı.. DedL 

tına dalma uzun bir gomlek giymek 
mecburlyett ba&ıJ olurdu. fı"a.kat Na· 
aaııuı etekllfl çıkarmaalle ciyweoı bir 
oldu. çünkU dlğerlerlnJ :ıe' kine uygun 
bu.l.maoıaktayW. bu paç&\·ra.r• dOodll 
diyerek, ueredeyııe ağlayacak oldu. 

lllucllifi: 

U==-""'". 70f.A 

N A din? Dedl. - Oturunuz canon. .• Bir emriniz ! - JOarJs: v&r mı T 
- Oıw. sor! Cevabını verdi. Dalma - Jlayır, tel}ekkilr ederbn ••• Ah! yel 

-ıı 48 ~ 1uıkçeye çevaen: , fil 11<tT) RF"'IK = dı, yuzlınıllıı boy"-'1111 ıillıneğe ve p&- ,um. Si.ener, ııağ cebime bakıverin. 
'""=="===="=="'== rukamJ '1ı.karnıa.ğa bile imkAn bula· StenerJe &linyon Roa'un arkası BJ· 

Dageoe ve ılorj, .rırtwuı yeri tuttur lw..kle. Yat.ı:na. BclkJ aana lbtJyacım Sanki, teker, mul>arek- m.azdun. ra JçerJ glrmlşlerdJ. Mlgnon Nan&Yl 
mata mecbur oldular, Joe l.!te NallJl- olacak. O- l"akit gelmlş! tşte mJ.. Dlye QUrıl.dandı. Nanayı ilk defa. görmekte olan de-- tekilfı.lzce öper ve Boa'u da öpmeğe 
o.ın tuvaletiDl tazelemektoydl. Üçü 

1 
eal1rler. Bir g-ecellk olarak tutulmaş bir o- llkanh, eğilerek ona blirmet ibraz ~ zorlarken, banker yelpaze elinde dö· 

de etralınd& perva.oe ke.~lerdl; \'e gitti. Jorj, eibl~eelnln ucu yer· pk, da\'etJUe.rt, daracık ve kalabalığı dJyor, ve yeğeninden 1>3.hsederek, u- nilyordu. Tiyatroda. ayni bir ailenin 
bele küçük, yere di;ıçöluuu,, etekıt .. lere !tUrUnerek, çönıf'lml'J bir halde tatil edebilmek lQln. içinde sade dört taucmı mUbalii.galı bir nezaket perde mensupları Myıbnazla.r mıydıT Sonrn 
fi tutuyordu. Dagene, muha.vereh:rl duru~ordu. Dapne'nln kendlsine koltuk bırakılmlf olan küçük salona 91 altında glı.leıneğe çalışıyordu. Fa.. sanki Stener'e cesaret vennek ı.st.er
yutmak, mısraları aUanulk ıurettıe baktığını görünce, utandı. Bununla alıyordu. Bltl'1k bUyük aalondan, kat Nana, ona kul.ak bile a&nıyarak. mtş gibi, göz kırptı; fakat bcrilrl. 
Sarı.tın Ventıs'iln Uçüncü perdettinl beraber, lkbl de birbirine aaımmı.. kapkac&k ve gümll.' takmıların ka.- hattli. onu tanımadan, ellnJ ııktı, ve Boe'un tehdlthAr bakı,ıarından p
aon derece aceleye getirerek oyna- yctle bağlanmı,ıardı. BUyUk ayna- rııttırıl:ması gttrUJtUsU gelJyordu; ~ sonra süraUe Roa Min)'ona doğru yU şıra~ Nan&nm eUne bir buse kon· 
dıfı için saatin ollınyet on lklJI çey. nın karşısına geçerek boyunbağ1arı- pmm altındaa da keekin bir L'ık çiz- rUdU. • ıdurm.ı.kla lktlfa ettl. 
rekten fazla geçmediğini aöylediğl no dü.zeltlıl<'r ve Nana'ya sUrtUwnUş g!sl ıUzWmekteyd.L Nana, içeri girin- - Ah? hanmıefendlclğlm, e kadar Bu .aralık, Kont Dövandövr Blanııı 
:ıama~ Nana sUktln bnJdu. olmaktan dolayı sar&rmL' olduk.lan oe, LalaJoJs"i'n beraberinde getlrdlğf da JQtundlr&ınız! ... Dört gör.le bek· D&slvrJ ile birlikte görtlndU. Der~ 

- EnaUere çok blle! ded.J. Far. halde~ llcbl dt!., kar<;ııhkh, blrblrlerJ. Klarts Be.nlls'ü koJtuldardaıı blr.IJ:ıde 

1 

llyordum ! reveranslar yapıldı. l\lerMlme tama.-
kında mvuna f Bu akşam seçme-- nın u.. .. tıer1nl bo..,.larını fırçaladllar. oturmuş buldu. Ros, kar-,ıhkb, ve ta.m.uııen candan men rlayetk&r olan Nana.. Blanş'ı bir 
lor Yardi!- Zoe, l<Wm. oeo burada· ~orJ, açgo.ıu çocuk cWU§Ue: MııvafaklJleU '1ıaıdanbel'I oııa kar· olArakı ,(Arkoıu var) 

felsefesi 

(1 l Rusçada sigara 

lstanbulun 
meselesi ~ 

DUn Ticaret Ofisinde, !J 1'~.J 
Vali ve BeJediye Rc!sı doktor "f''' 
Kırctıır, !aşı MU..leşan Şefli< ~;,-.' 
Valı muavini Ahmet K.ınrk, ~ ./ 
Ofla! müdtlrU Ahmet Cemil ~ 
Beledıye lktısat mUdürUnilII 
kilo bir topla.ntı yapılmıştır· ,#' 

Bu toplantıda ııeıırın ia.Ş• !11 ,pı' 
teri gôrUşilln1llş, alınrna."!lı ıcı:ı.9 
tedbirler kararlB.ftırı.ı.ıruştır· ,JIO tf 

Bund&n başka !lyat mUral< ~ ;•' 
lerl telklk olunmuş ve lhtll<~ ,,. 
ha şiddetle mücadele 1çJn Y 
rarlar alınmıştır. ıdJ)-' 
la~ l\llbıtc':'arı Bandınnuya g 5(}1' 

ta.şe MUste:ııırı Bay şefll< ed~ 
bugün Bandırmaya ıurek•l dııl't>" 
orada ta.şe işlerUe meşgı.ıl 01

5 
~ 

sonra gnrp vUA.yctletinde 1 ,,r-·~ 
kadar bir tetkik seyahati ~,ır" 
ga.rp vilAyetlerlnln ı~ Ifl 

Uzerinde mewı.1 olacaktır· 
--o-

Cer dairesi 
müdürlüvü ~· 

Devlet Oem1ryollar1 umt.Lf1l ~ 
dUrlüğil Cer daıresl reiallğine :,ı , 
umum mUdürllik Fen heyeti. r 
,ban t&yın edilmlşUr. 

, 
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XIX uncu asnn en büyük faciası 
~1 ci apolyonun_.... 

").!• ...... ,...,,.,~,..~.- ... • • • 

oskova Bozgunu! 
l'az.an: Nııpolyonun perde çnvuşu 

Burglnyon 

iki ita yan Leningrad Güzel kız, babasını, mutlaka 

-'1-

Küstah b·r Miralay, bir gece 
Napo yona şöyle dem·şti: 

I" E: :ı::ı.:::~.:: gemisi bahrı dı ~~~~~!~~•> I ~enatoda öldürtmek istiyordu 

1 

komlserl kendisini Frıınsaya götüre- ~ 1 
cek gemiye binerken askerı meraaım , • *\ '!us;:::;:.eki kayalar üzerine otttT· Ve kurduğu planı, miladdan 540 
le seIAmlanmrştır. ifa/yan muhrip- 1 .cep~~ cenubu garbisinde Di· yz/ Önce bir gün mUVa.ç.çakıyetfe 

t • k [ k l nıeperı hır noktadan geçmek te· 11 ~ 

Sırbıstan 
Mecburi işusulü 
tatbik edilecek 

erı şaş ın l a şeb~llsünde bulunan düşman ağır tatbik etti! 
lı en d i ti c ar e t zayıata uğra':?~ ve 100 ölfi hıra. 

karat t~bbusunden v32geçmiye ''-JJlajeste ! Etrafınızdaki melek
lerden birini bir gece için bana 

gemileı·ine ateş lnecbur kalmıştır. 
Bu noktanın 16 kilometre cenu-

bağışlayınız. ! ,, 
açtılar ! bunda bir köprü kurmağa çalıpn 

Alman lstthkUnı birlikleri Sovyet 

~de çnnuışırları yıkayacak a· ce, bir gtın, bir gece mezun oldu· 

b ?Xı bulamıyorduk. Bu kadınlar ğumu lbildlrd" u ı~· ı. Mükemmel! Yağ· 
S ~ pek güzel görcbileceklerdL murlu ve fırtınalı bir havadan son 
nat onda, herkesin yattığı bir sı· ra bu gü ?da kü"ük subay, böln""ün baş n~ çektiklerimin acısını 

, " "ti bana biraz unutturabllecektL. 
~u da beraberine alarak Zihnim. kaçınıJmaz bir tedai ı. 
~ar yanıma geldL Hiç kimse gör le, derhal, başkalarının gözünden 
l'e n kadınları münasip bir ye- kıskandığımız iki güzel çamaşırcı 
t naklederek emrimize almak is- ı:adınına gitti. Arkadaşla sözleş
~0~duk. Kadınlar, nereye götü· tık: Elimize dilşen bu fırsatı faz· 
o.~ükierlnl bilmedikleri için ilk lasile istismar etmeği bilecektik! 
llıaJı: biraz da müşküldt çıkar· Moskovaı Zafer neşesi! 
~istediler. Fakat benim mü· Ve gtızel kadınlar! Fakat şarap 
eler e ve tavassutuma itimat e· yoktu? .•• Şarapsız kadın, tıpkı tuz
~ Röründilklcrl için az sonra ra· suz Yemek gibi bir şeydi ... 
~Oldular. Binanın içinde, bu işe O gün akşam üstü kadınlarla ra· 
v Verisli ve bize uygun bir iç oda hatça başbaşa geçirCblleceğimiz 
~atdı. Odalarından münasip eşya· bir yer aradık. Fakat her taraf 
b· da alarak bu odayı mükemmel tıklım tıklım asker doluydu. üs
t ır §ekle koyduk. O kadar ki, bu· telik, kumandanın casusları da 
~ı en lüks eşya ile pek mükem· ortalığı ka:plam13lardı. Napolyo· 

::;: bir vaziyete kolayca giriver nun bu işlerde hiç pkaya gelir ta· 
~ve Moskova arlstokrnsisine rafı yoktu! Halbuki Fransız secly-

t eden bu kadınlar hanım· yesi, 8ilPhe yok, kahramanlık nr 
~n götüremedikleri k~tümler hile meşbu olmakla beraber, de· 
~ baron karısı gibi giyinip süs vam ve istikrara meyyal değildi. 
be: ek."tc gecikmediler. Bununl8 Zafer bir kere elde edildikten son 
~ı,.~ber, yatmak için odalarımıza rn, dizginleri artık bir parça gev· 
~eden önce, bunlnrın önüne şetmek IAzundı. Halbuki aksine. .• 
btr nıp, temizlenecek, ütQJenccek Bu YÜ2:den, asker arasında ded.i'ko
llıaı sfirü çamaşırı yıl!mayı da ih· du ve hoşnutsuzluklar eksik oı· 

2 etmedik. muyordu. HattA bir defasında, küs 
~ 1 eylQI sabahı erkenden, §id· tah bir miralayın Napolyonun kar 
~ li bir tüfek ateşi sesi ile ayağa şısına dikilerek, !hususi hizmetin· 
li) lttun. Yine, yangın çıkarmak is deki kadınlardan birinin bir gece 
~ bir takım kundakçıların kur için kendisine bırakılmasını iste· 
~ dlzllmlş olduklarını öğren· diği 'bile rivayet edilir. Bu rivayet 
~Unlar yetlmhnne ile yaralı. ne dereceye kadar doğrudur, bil· 
~ n yattığı bııstahııneyi yak· mem. 
tı~:-' t~büsünde bulunmuşlardı. Gel ~~ eldi elim işimize... Araya araya 
•e bu sırada b~avuş g • niıhayet Moskovanın kenar mahal: 
'1.-~tbest olduğumu bildirdi. lelerinden birinde izbe bir yer bu· 

b...,'!Sa silrmüş olmasına rağmen, la 
... •ll'tii b bildik. Fakat gel gelelim ki bu· 
\ı ğim bu hapis hayatı asa ı- rası da yangın kundakçılnrı~dan 
~ haylf yormu,.ı;tu. Öyle ya •• Tam birine ait olması veya bunlara ya· 
~klcovaya girip te uzun ve me· taklık etmesi şüphesi ile tarassut 
~-atıı bir seferin yorgunluğunu, ıt d i •ıııd a ın a df. Hafiyyc ve nöbetçi saf· 'e, ne aransa bulunabilecek larını geçerek, ev sahiplerile te· 
\: bir şehrin vadettiği imktı.nlnr 
~nda biraz dindirmek kolaylı· mas etmek pek o kadar kolay ol· 
~ dan mahrum kalmış oluyor· madı. Ev sahibi, oğuUanndan bi· 
~· lialbuki arkndaşlar bu im· rini askerde 'kaybetmiş ve gelinlik 
'ı.:ıı !ardan kim bilir, belki de bol bir kızı 'bulunan. Volga civarında 
~~ifade etmişlerdi. Bereket k~. ~ynletıcrln 'birinden gelme ve 
~!.(}; kt. dediğim gibi, hClrriyet· kotu bir Kazan şivesile tatarcaya 
ll cok uzun sürmedi. yakın bir rusça konuşan biriydi. 

at>lsten çıkar çıkmaz ilk işim, İşin daha kötüsü şlddeUI bir Fran 
\~dan yangın çıkaran kun· düşm 1 '""Çl kafilelerinin tekıöindeki e· sız anı 0 mnsıydı • Herif, elin· 

Belgrad, 5 (A.A.) _ Almanlar 
tarafından te~kil olunan Sırp h .. • 
kfune~ şefi General Nediç yeni h~. 
kfunetın programını ilan etmiştir 
Sırbistanda bir askeri kuvvet ıe; 
kil olunacak ve mecburi ia usul
tatbik edilecektir. u 

Su'blstanın kendine mahsus bir 
bayrağı olacaktır. 

Yeni bir 
sistem değişikliği 

Londra, 5 CA.A.) Resmen bildi· 
rildiğine göre, İngiliz hava kuv
vetleri, Sardünya adasında Spar
tivento burnunun şarkında 7 des

troyerin himayesinde bulunan bea 
ticaret gemisinden mürekkep bir 

kafileye muvaffll'AıyeUe taarruz et 
miştir. 

12 - 18 eyliıl gecesi bilyilk bir ti· 

1 carct gemisi bir torpile isnbetle 
berhava olmuştur. Diğer bir bil· 
yük gemiye torpil isabet etmiş ve 
iki küçük gemi hasara uğramıştır. (B.aş tarafı 1 inci sahifede) 

hepsı. Belediyenin isabetli bir dli· 
şünüş&e programlara katılmasını Tnarruz, düşman gemilerini şa· 
teklif ettiği «şehir hayatı bilgisi» ' şırlmıştır. Destroyerler kendi ti. 
de bu k~tegoriye girer, sanırım. caret gemilerini ateşe tutmuşlar-
Teşekkur olunur ki, alıikah dır. 

makamlar bu eksikliği daha doğ· 
r~u bu lüzumu hissederek, ye· 
m ders senesi programlarına Sicilya ve Binga. 
bunlaruı ilavesini kararl:ıştır· • h 
mışlar. Fakat mesele bununla bit zzye BV8 BklRleo, 
miş olmuyor ki- Kahire, 5 (A.A.) - ingiUz tay· 
Programları zaten tıklım tık-1 yareleri Sicilyadaki Gerblnl ve 

hm d_ol~ olan orta tedrisat mües· Koniso hava meydanlarını, Binga· 
seslennm bu tıku bilgi hamulcsi zide Derna, Gazala ve Bardlnyı 
yanına bir de uhayat için asıl IÜ· muvaffakıyetle bomt.ınlamışlardır. 
zumlu bilgilerıı in katılmış olma· 
sı, şişkinlJğinden şikayet ettiği· 
miz: programların bir kat daha 
~kinliğini mucip olmaz mı? oı. 
madığına inanmamız için, esld· 
sinden neler hazfetli!diğini bil· 
mcmiı: lazım. Acaba proı;Tamlnr· 
da bu değişikliği vücucle getiren· 
ler, meseleyi sırf bir tarafından, 

mevcuda blrşeyler ilavesi gibi 
basit ve tahlilci bir zaviyeden 
mJ görmüş!erdtr? Yoks:ı bu de· 
fişikliğe hıikim bir "sistemıı fik· 
ı·i var mıdır? Şayet varsa. bunun 
zaruri icaplarından biri de, dik· 
katli ve ihtiyatlı davranmaktır. 

Bir sistemden diğer bir sisteme 
geçiş, kaçınılmaz bir takım nk-1 
saklıkl:ır doğurur; sistemin tat· 
bikteki muvaffakkıyct şansı ve 
ihtimalleri zamana, mekiina göre 
cleği§ir; bütün bunlar dıişünüJ· 
müş ve billnmlş olarak, aceleci 
bir 1<taınlm11 e kaçılmaması Jıi· 
zımdı. Öyle mi olmu~ur? Bilmi· 
yoruz. Bildiğimiz şey, bir zarure· 
tin nihayet kendini kabul ettir
miş olmasıdır. Bu da büyük bir 
şey! 

Kahire 
bombalandı 

Kahire, 5 ( A.A.) - DU.~ iay· 
~nreleri. ewelk gUn ~ebrln bır mo.· 
halleslni bombalamışlardır. 1 ölU 21 
ynralı vardır. Hasar cUz'idır. 

•• •• 
p~ 

'ı.cı \>azif eme lltilınk oldu. Zaten den gelse bizi bir kaşık suda boğa· 
~ 12.ı:ıun faal uzuvları hep bu işin cakb ..• Fakat bereket versin ki, e· 
~ne düşmUş bulunuyorlardı. vinin etrafındaki tarassut çembe- Nufus tezkereniz 

kuvvetlerinin top ve mitralyöz a· 
teşi ile karşılaşmı~ ve 300 ölü bı· 
ra'karak çekilmiştir. - o 

Akdenizde bfr hiicum 
<Başı l incide) 

mlleri ile bunlara. refııkat edeıı. tor
plto :muhriplerini lyi(:e farkcdiyarduk 
Tayyarelerimiz, Uçer tayyareden mU· 
lcşckkll lkt saf halinde harekete geç· 
Wer. Kafiledeki gemllerın tonajları 

8000 ne 13,000 ton idi. HUcumiıı.rımız 
birkaç yUz metreden yapıldı. MUhtm 
mıı.t yüklU olması muhtcıneı bulu
nan bir vapur, iberha.vıı. ve göznen 
ka;1boldu. Diğer bir vapurun da dll· 
meninin bozulmuş olduğu ve kesif 
bir slya:h duman neşrettiği görlilnıllş 
tur. üçUnctl bir vapur da stop etnıış 
ve duman neşretmeğe lbaşlamıştır; 

lbu vapurun yanlarmdan petrol akı
yordu.> 

Başkıı. bır pilot da şunlan nnk· 
letm!ştlr: 

<Kıı.f'ilede ıbUyUk kargaşalık hü· 
kUm sürüyordu. Vapurlardan hiç biri 
evvelce tıı.ldp etmekte o!duğu lstı

kamctte yoluna de' am edemedi. Tor 
plto mulırlpleri, sıra halinde saf tcş 
ıkll ettiler ve .Jmtilenin .ş1Jnal tarafın· 
dıın tayyare dati bataryaları ile ateş 
etmeğe ba.şlıı.dılar. Kafiledeki vapur
lar, lılç şUphesiz, kendilerine lsı:ı.1:xıt 

'Vfl.kl olmllf;l olduğunu bildirmek içlıı 

muhtelif renkte !~ekler attılar. Bir 
torpito muhribinin bunl3ra benzer •
ıµı.reUer vermiş olduğu görfllınllşttlr. 

~ilse girmeme sebep olan kola· rini !biraz gcv§Ctebflınek hulyası, yanınızda mıdn? 
~ kendisini görmiye gittiğim bir de mektepte tekti.ık 
>tıı n, bana askerlik vazifelerimi ' bir kaç 
" l baştan '-atırlntnn cı"ddı" ve a· kelime fransızca ö.ğrenıniş olan iri C.Ba.' tarafı l incide) 
'-'I' u .. i dare tarafından ittihaz edilen 

Dtln saat li de Köprll Uzerlndel numaralı direğin dibinde lıerşeyden 
~: feci bir kamyon kazası olmuş- bihaber rahat ra'ha.t ytlrUmekt.c olan 

Bir kanıyon, Knra.ltöye doğru gi- bir ameleye ça.rpa.ra.k altına alınış
derkcn Kadı.'köy iSkelest !Snünde ıs I tır. Zavallı adam derhal ölmUştllr. 

~l~daiı bir nutuk Irat etti. Ve , ·.:e yağlı kızının bız mle az çok an· tedbirlerle karşı hareket e-
~ıi 0~1 işin • sözde • acısını çıkar laşmağa mu,;ı:ıfink olması, herW deuler ve emirlere itaatsizlik 

Yazan: Ensari Bülent 
-ıı-

Tulliya buna iltifat etmekten na- beW endamile ya:bancı gözlere dag 
aıl çekinebilirdi? Arsi.myilse vereceği VcriYor, sena.tocıoJd meşhur h&tip Sil_ 
hançer Artık! öldUrecekti, lakin bu- lA.'nın esrarengiz bir surette öldl.l.rU· 
nıı vereceği hançerin hiç ~aşmadan ba IUşU artık l}ehrtn dedikodusu oogıl· 
basmm kalbıne saplanacağını biliyor dir. 
du. Gilnlcr ~ gibi hM!scleri:n üS· 

Çetenin dördllncll unsuru Tllrsen tünden geomii, her şey unutulmuş· 
çok asıı bir ailedendi. Gençti, gllzel· tur. 

-~-l--
dl, erkekti. D:zlerlndcın iki karış yu· Kış. .. 
kar&ına kadar gözüken kıllı bacakl On met.re yükseldiğinde, cfcirt met· 
nm şahlıınaıı bir kır atı kı&kaçlıyan re geniş ve yepyeni surlar ile ma.ğ· 
adalelerine bakanlar ona ha.yran ol· rur Rom&. Etruryaya sarkan Gollerı 
maktan kendilerini alıkoyamıyorlar. Arno ır.ınağı yanında m.a.ğlQp eden 
dı. Bu, ateş parçası, karayağız bir kral Servlyüs'iln a.vdetin:i beklemek
dell:kanlıydı ki, ömnllnde tek aykırı tedir. 
harekette bulunmuştu: Tullly&ya gö- Kar yağıyor; don tutmuş bataklık. 
nW lkaptırmışt.:ı. Ve olgun kadınlara ların UstU yavaş ya.V"SŞ örttllüyor. 
gönW veıım~ hemen her Aşıkın ba· Yaprakmz dallarda geceki ayazın tak 
şınıı. gelen onwı başına da gelmi,ti. tığı buz 68lknnlar ..• 
DUnyll.da n.z rastlanmış bir cömerUDt. Son ıba.harıa iklı ayım ve kı:şın üç 
le lşveler!ni ve güzelliklerini dağıtan. ayını Apcnln datlarında geçiren Ro· 
Palatlnoo tepesinin taşlarını ve bu· ma çeteleri bllyük 'bir galebe kazan. 
da;klı 'kütüklerini bile ilti!atmda.n mışlardlr. Bu galebe yalnız Romayı 
mıı.ıırwn ebniyen Tulllya. ona. hiç yüz ve yalnız onun dost.lan ve müttefik· 
vermemişti. Yalnız nerede ka.r.şıln;ıır- lert olan LAtyomu, Sabinyomu ve Et· 
sa, ıtaşarlıınnuş bir kan cilveslle göz ruryayı değil. Akdemze ıbir çızme 

lerlnJ sUzUyor ve derin deria içini çe şekH çizerek yaslanan y.armıadaıun 
klyordu. topuğunda.kt lta.llkonltın da sevindir 

işte Turscn de buna. bitiyordu. Gü- m1şti. Zira Gol &UrWetinbı. ~ 
zel kadını gördükçe eli ayağı Utrlyor dağlnrından ~ bütün y&rmuıda
du. nm isWadaJl .ıwrt:ula!Rama.sı demek-

Maamafilı, Tulliya.ıun dördüncü er. tir. 
keğl bUyUk sırrı henüz bilmiyordu. Kar yağmasm& raam-, babalar1-
'rulliya onunla konuşmuyordu ki ona ııı, ı:ocuklanm w kocalarmt bt.ıf ay
fikrini açmış olsun. GUzel kadın ya- daıiberi gömıemtı, olan genç k.ızi&r, 
ğız del kanlı Turscnin gözilnde yal· gen.; ve yaşlı kadmlar, analar, 8&11.kl 
ruz ltralın kızı gibi kalmak ve say- srrtıarı dayak yemek için kaşmıyor
gısını k&~etmcmek i.Stlyordu. Zira mu' gl'bl, kendilerini gUnde dört ö
o bir esır değildi. Aşkını tatmin et- ğlln döğen bu erkeklflrin yolunu •· 
tiği anda ona gem t.a1anak imkAnı bırszzldda. g~lar. 
kalmazdı. Hem Tu1"8ellin krala karşı (Arkası y,r) 
blr harekete !ştiraik etmek istemesi 
de şüpheliydı. Çünkü ~en kralın 
en çok lltlta1ını görenlerden biriydi. 
Kral ~reye giderse onu da berai>er 
götürUyor, Hele senatoda. bulunduğU 
znmnn muhafaza Etrtlsklere mutlaka 
o kumanda ediyordu. Artık daha ziya 
de wnmni inzibat işlerine bakıyordu. 
Hem onu öldüreceğ~ gUn de yaklaş
ımştı. Artık'tan açılan yere Kralın 
Turııeni koyacağ"ı da muhakkaktı. 

ulllyıının istediği f!CY krala saldml
d ığı anıla. bu Turscnin kralı mUdafaa 
etmeye kalkışmasıydı. Kral senatoda 
öldUrWdUkten Tursen Y~ adamla.n 
Tulllyanm arzu ettiği tarata katıldı
lar mı senato kendisine emredilen 
şeyi derhal kabule mecbur kalacaktı. 

iKRAMiYELı 
BiLMECE 

Numara-3 
Bu cUmle Tibık merlıametinf. TTlrk 

tistftnlüğünU ne güzel ispat e<'Uyıor, 
K. Z. L A. Y. N. N H. L. INA B\ U. 
A '?:.-. 

İkramiyeli bilmece 
Kuponu 

la lo • BaYadlı Senato ... 
Evet. Tulliya, babasını mutlaka se ·-------------..! 

natoda !SldUrbnek stiyordu. Zira bu r "" 
takdirde bir l&şl& iki kllfl vurulmut l • 
ola.caktı. Hem kral öldUrWecekU, hem B U L M A C A J 
de kralın ölUmllyle senato adam ~ 
lı tedhiş edilecekti. Ve TUlllyanın is· ..., __________ _., 

tedlği şey.in istediği gibi olabilmesi 
için senatoya elbette lbir gözda.ğı ver 
mok lil.z:mdı. 

~ak lçln lşe bnşlamndan ön I yumuşatmıya kMi geldi. Arna, pa· gösterenler ve hüviyetine da· 

I
'-... ' ra canlı mı parn canlıydı ... Maksa· ir hilafı hakikat beyanatta Tarih, Tarkinyus haneda.nmda."l 
ll· 1 {ı ne k-.r bulunanlar hakkında Turk ce· Resimli Romanlar serisinin 5 nci sayısı cumartesi günü çıkıyor. TUlllya adlı güzel kadının, uzun yıl-
uır T t B•l • dımızı tam m nas ....,.....e mu· ""'-=-- u am ı gı \•affak olduğu zaman. ısı::alden ön· za. kanununun 526 ıncı ve BAY TEK I N I N O r. L U ınr tasarlayıp olgunla.ştırdrğt bu pl& s 
...., ceki Moskovn pazarlnnnda hilkum 528 inci maddelerinde yazılı \.J. ru nıil~tta.n tam IS40 yıl önce muvaf!a , 
r a.z!a sigara lçenlerln ağız- abahacı cezalar üç mi.sli arttınlarak luyetle t&tbüt ettıgni riınryet ediyor. 1 

\>~ lanndakt tUttln kokusuna sUrebiJM:ek bir mClr . ruhuy bükmolunur.ıı Baştanbnşa resimli heyecanlı serüven • • • • • • • • f 

il ddıunarurun verdiği gıcıktan la, L!zden, bir gece lçın, tam on (Bu maddede işaret edilen Z•p"'ıp Hasan Fener stadvomuY.!llda . ' . . . . . ~ boğaz ökstlrUğtlne karşı gtın a~~ın ruble isted!I ceza kanununun 528 inci mad ili 1.ii. ~ ıa Mllllttan MO yxl önce. Yani TuW-
3 

t <Sört. beş defa şekerli su ile Iirrü, pos bıyıkl:ırını kocaman desi 1 ay hapis ve 50 lira ·ıpa· Gayet meraklı ve gülünçlil resimli hikaye yanın UK:1yus RornWQıde Romtlsün ,. 
'2-tara yapmak eok faydalıdır. avuçlarlle, sıvnzlıyarak, adeta ho· ra cezasını mUstelzlm bulun· Ayr:ıca: Bir kahramanlık destanı - Uğursuz kayalar mağarası • efsanevi macerasmı ba.tırlattığı gQ· '' 

'l * 
murdanır gibi: maktadır. Yalnız Örft İdnre nUn Ustünden Uç yıl geçmitf.ir. Kral ---

. rd O da hat Elmas gerd:ınlık hikayeleri - Zengin bilmece - Dört renkli kapak ft.ğmurJuğunuz üzcrindoki - Az bile!.. dıyo U· ı· kanununun 78 inci maddesi· Servlyüs Tulllylls'tırı Tiıber nehri kı· Soldan -ıa: 
~~ rnur lek.lerlnJ çı!kartmnk i· rınız fçın. ne göre. bu cezalar Qç misli .Her Yerde fintı 7,5 kuruştur. ·Tevzi yeri: Anknra caddesi No. 59 yılannıda son kısmılannı tamamta- 1 _ Beyu; Semeri, İki: harf 2 _ 

)~ fincan soğuk ıru içersine l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!'!!!~(Ar;ka:-;~vtllr~)!!!!~~art:t~ını:a~r~a:k~h~fi~km~o~l~un:u~r~.~) !!!!!!!!!!!~~~~=~~~=~==~~~~===~~======!~rruı.ya:~;ça~lıştığı=:~y:eni::.:kal:e.~~=~I ~hey: - 1lt\hl: Fran8m:a tehlike 3 - Bir mü 
lltı kadar ispirto kar~tırmız. cııab6kada en üst dereceyi ahn; Baf-
~llr tuyn. temlz bir sllnger ba.tı- Kestane fişeklerile tepeden tır. G ' ı çe azlığı eminim ki, önce düşma· tirirler. Mezburun fstintaıuna ge- lama edatı 4 - Değnek; E*i Tl1rk-

11Jc lekeyi aillnlz. nağa kadar müsclltı:b bir ha}deylın. An n e m v e J nı güldilrtnüşttir. çerJın. Kong önümde diz çökmiye çede kullanılan sa.yı hcs8bll~ alfa.be; 
L> * Başımda kasket ve eUınde bam· e n 1 Bir avuç askerimin arkasnda mecburdur. S - Nam; Durduğu gün tahtalı kö· 
(\ ttu olan ban~o içini temiz- bo ~acından yapılınış :ıoııcun var. • • • galibiyet nAraları atarak takip e- Bununla beraber galip ordu kr ye )"Ol1anırm; Sanat 6 - Hindi8tanda 
' 1enıeıt için bır avuç Wıta «İleri Cenup ma&lalle6inel• den kenar mahalleliler ııehrc yak- mandnnının ilk talebi kendisinin. lbir yere; Cerahat 7-Tuzak: Mantık 
~~ 1le ovmak ktı.fldlr. Yalnız Cenup mahallesinin vahşi ve bar· Yawı: l'ürkçeyc çeviren: !aşıyorlar. derhal salıverilmesidir. lti?Me o- ta bir usul; Bir had 8 - Bir harf 
>o lçı gayet ince olmalıdtr. Ban- bar çocukları bizi bir çok defalar Çing Çing - 45 - Celw Tevfik Muhasara altındayız. Sol cenah nun cezalandınlm.adan salnııerilme :Mayr; Bir lh!ılm:i& gel; Hicap 9 -

lertenıız ve parlak olur. mağlOp ederek adam akıllı patak· Dere kenarında ağaçlık arasmd&. Nilu:ı.yet o gün geldi. Ültimatom birden çıüıyor. Stığ cenah onu ta· sine taraftar değildir. Bir ndıtr adı: Zan 10 - lıılütalU.; 
b * lamışlardı. Onların· kumanda~ı tepe v-e •bayırlarda istüade edilecek düşman tarafına gönderildi, Ak· kip ediyor. Dört kuvvetli bölük Tahtımdan inerek iplerile ke- Boya 11 - Bıra.ktığl emare; Başma 
(l ~-haltların k<ına.rlan ve zaten bir jandarmanın çocuğu idı. tahassilngfthlar.a işaret koyuyor· şama hücum var. düşmana yanlarından aWıyorlar. lepçesini çözdüm ve «Tekrar gö· bir harf Ulve edersen.iz kışı ha.tu1a-
~a """9Cleri bWtWcrc-.'t kıvrılır. Hep lbir araya toplandılar :mı dört dum. Emirler verildi. İki onbaşıya Merkez bütün kuvvetini dUsmanın ~<ıellm dostunu dlye hQrriyetini tan b1r madde husule gclir; Bir :içki. 

~ llıluıı olmak için, halnıın yüz kişi tutuyordu. Feci ve şerefsiz hezlıneti unut· piştnrlık vazifcsı tevdi edildi. Di· üzerine teksif ediyor. bağı§Iadım. Yukarıdan ~: 
e ~ Yerinin altına b:r tırça Ordunun başına gcçtiğimin er· ınamak için İsadan beş yüz sene (:er iki on'başı sağ ve sol cenahları Kest:ıne fi~klcri patlıyor. Ku· - Onu bırakıruyalım.. ı - Bir renk: ~Ilık; Bir harf 
~a Uf-ta a.:kr sUrmell, ve kur- tesI günü onlara flflnı harp ettim· evvelki ve yannm hOkümadrını kollıyacak, kestane ~eklcrile mü mandan atına atlıyor ve ço· - Zaptı raptı tanımıyaıüen bu 2 - Balkanlarda. eski bir krallık; 
~~:aJon:ı.ıı. Halı ka.t'lyyen .Benim g8:zıüınde kimsenin ehem- taklit ediyordum. scllfıh bir bnşkası da tepedeki a· etıklar sağdan, soldan her yerden esirden daha §iddetıi cıeaıy& çar· FranSI2lC& bir çiQek ismi 3 - Alm.M· 
"' m.lyeti yoktu. Kara ağaç dalları üstOnde yatı· ğaççığın altında tarassut edecekti. her taraftan fışkırarak diı:sınana parun sonra... yanm fJlndi Ahna.nya dışında bulu-
\.. Uaıı ~·a üzerinde su Jeikesi Onların !cna ıteşki1At1a idare e- yor, balık safrası yiyordum. Beşer kişilik dört bolilk May· ataıyor. Herkes susar. nuı maruf lidcr~en biri; lçJd 
,~~ug.u za.nıan temlz bir dildiklerinl biliyordum. MağlCıbiyet mezarı .. Bu her şey mun - Sun kumandasında düşmo· Dü:ıman şaşırmışbr ve harp kabi· Kong gider, onu wy ışığında yük· sunan. 4 - D!kiş levazonmda.n. 5 -
~~*'\1 (Şl.şcı tıpıı.aı) alıp lekeye Fakat bu savaıı Hanone tiyatro- den acı idi. nın gerisinden hücuma kalkısacnk liyetini kaybetmiştir. Artık geri- cck duvarın dibine kadar götürür Bir nakil vasıtasının kısalblmlfl: 

ııtlrecrk ovmalL Lekeler su kubbesinde biribirinden ağır bir Artık müşavirim beni uGün ay· tı. Ben <>rdunun kısmı küllisini idn· teşyi ederim. FaıSıla; Su. 6 - Blr meslekin en es->ıı~'"" . leyip kaçmaktan başka çareleri 
'""~ e dertıaı Ç'lltar. Leltc bU- mağlflbiyete mal oldu. Kumandan dın» diye selUnılıyacağına uDüş· re ediyordum. Topçu kumandanı kalmamıştır. Ccnuplularm k~an· Bir gün yine Kong'dan şöyle bir ldsi ve listaclı; Blr nevi çiçeğe mah· 
~ UZ:~ blr tanlle parça- mevldinl d{Şnan eline bıralanl· man elindeki neferlerini unutma.ıı ve doktor benimle birlikte idiler. danı elimizde esirdir. haber alırım: «Savaşa başlıyoruz.11 sus olan saha.. 7 - Kan koca kavga-
~ ıı.~~e b:r iJd drunla keten ya meCbur olmuştum. sözlerile kinimi hllen:>-iye çalışıyor 'Üç casusumdan biri dil$Tllanın V'Maneviyatınızı kıJVVetlendirmi- larına. SObep olan bir nevi t.od>a; ÇOI'· 

':ı-t --nıatıııı.rak ve datma ta· Bu yenilmeden sonra bir çok du. Gece gündUz, askerlerimin ve ilerlediğini haber veriyor. Pl~tnr· Tunç Ku, tahta balığına vurur. ye çalışınız. Biz kendi zorluğumu· b&.lıt nens olur 8- .AlmanY84a bir 
~ dıure Şakllnde atırcrel• ov- defalar tek başıma sevkulceyş zabitlerimin askerlik terbiyelerini lcrımız. düşmanla ibali temastadır. Bu mu:ı:nffer kıtalsrım- çekil· zu göstermekten çok boşlanaca· cepha.ne fabrikası: Allah. 9 - Bir 

mesnetlerine yalan nazar.iyelerin! tamamlamağa uğraşıyordum. ÇUn· Beş tocuklu dört boliık cenup me işaretidir. f!ızıı diye cevap g()nderirim. nevi hü1dhndarltk :idareel; Güzel 10-
tetkik etmek üzere aşalı mahalle- kü yere düşen şerefimle onların mnhalfosi canavarlarile boğaz bo· Zafer bayramunw kuUularken Bu Ql'&lık ıbiltün kenar mahalle- Sil.el; Bembe~ ıı - Mukavele; 
ye gttıt.tm. ba§larmda kalamaz~ r-- gelmiştir.. Askerlerimin a~ dü,.<:marı kumandaı:u huzuruma ee- (Ama ._, Bir m~ ~ ~ 



- Sayfa 

f r Eor Pavadis'in 7ab1ta romanı : 62 ı'I Evlenme telıli/i / 

'-------------------------- --' (Bu aotuna mahfiua mektupların 

Müzisyenler arasında ... 
GÖRÜNMEYEN KATIL 

Türkçeye Çeviren : Faruk Fenik-• 
Bu adam Sir A lfred'dir. Profesör 
Summerville ' i öldürmiiş, onun 

yerine geçmiştir 

Bayan Müzeyyen 
Senarla bir saat 

ba.ıpnuharnr adı eeıne gönd.erilmoyip 
dojtrudan dojtruya ckUçük ilhlar 
serviöin~> gönderilmesi ıazımdır. 

Mektuplar her giin saa.t 2 ile 4 a.ra
smda alınabilir.) 

* Yaş 30, boy 1,67, kilo 60, renk 
bug.lay, göz ehi, saç kumral, kaş 

kumral, hiç içki ve sigara kullan-

. ~arijın_-uzdaki adam resim gale· ı ktrmıştı. Arkadaşım onun kolunu 
rısındekı ıe .. ·hadan. canlanarak . tuttuğu andanberi hiç ses çıkar· 

çıkmışa benziyordu. Tıpkı, ama ! matrıış, hiç bir harekette bulun· 
tıpkı o resme benziyordu. Hatları 1 mamıştı. l\·letrdotele ateş püskü· 
sert yüzü, siyah saçlı perükası, ·ren gözlerile bakarak'. 
bu~d~-~ yü~ sen:. e~eline ai~ yat: J - B?tiln di~er cürt\mlerine bu· 
dız dugmelı elbısesı. beyaz ıpekh 1 nu da ı ltıve ettı. Yalan yere yem.in 
ço_rapları. ~e. Sir Charles' in tam.a· ı etti, diye ilitvc etti. 

(Başı 1 ineide) den daha memnunsunuz... marn. Devlet memuruyum. Keslldik-
bi:Ze musikiyi, sa.na.t ruhHe dinletm&- İnce dudakları. hofnutsuzluğunu mi ten sonra elime 60 li.ra para geçer.

1 
s ir.i dlli}ünerı ve bilenlerle kOOUfl'lllalar safir Y&.nınd& be~ etmek istenıiyen lyi ahlA..k sahibi bir gencbn. 
yapmağl ~ şmıd!ye kadar -bir ÇOCuğU'n g&)'l'i ihtiyari ve tabii Yaıı 20 • 25, boy 1,60 dan yukarı, 
bu nevi görüşmeler, sırf <reportaj~ halile kıvrıldı. siyah ve kumral, orta tahsil görmüş, 
çeşnis i içinde ya.pılmıftı:. Bu seter bi..z - Ha.yır. FiWdeki okuyuşumu da- dikişten anlar bir bayanla evlenmei{ 
bu işe biraz da mUzlslyen göz~Ie bak· ha ruhlu ve de.ha canlı bulurum. He-ı ıstlyorum. (V. Ye.) remzine müraca· 
mak ve fikir karıştırmak iSt.iyoruz. Je radyoyu he1J6lne tercih ederim. Bir atlan. 

mıle aynı ıdı. O kadar hareketsız, f Metrdotel de şimdiye kadar bü· 
o k~dar dimdik dur. uyordu ki,,,. cv· ı t~n olanlara seyirci kalmış, hiç 
vela canlı mı cansız mı oldugun· bır şeye karışmamıştı. Kendi!ln · 
da tereddüde dü.5tm:n. Fakat son· . den bu şekilde bahsedildiğini du· 
ra, birden yıldırım hızı ile sağ . yunca rengi attı, fakat kendini ça· 
kolunu havaya kaldırdı. Elinde ' buk topladı. Kendisini itham eden 
keskin sivri uçlu bir bıçak parıl· adama doğru atılarak: 

Bu bakıntda.n muvaffak ohnağa ça.. kere ora.da çok serbestim. ve sesime • Evleneceğiın bayanın yuşı (J61 
hşacağrz... tamamen hA.k. ~m olurum. Böyle olun ile (4.a) arasında, ·balık etl<ıdl'. rni.ite-

MU.z.ik. dinlemesin[ bl1mek, iyi söz ca da, şarkılara isted iğim nüvazlşl nasip tehre ve endamda., şen, iyı ka
söylemek kadar değeriidir, dDşUncesi verebilirim ... Yüzlerce çift göztln U- rakterli ve biraz tahsili ol.ma.lıd.r. 
le hareket edenlerin, vecd içinde dın- zerıme dikilmesinden doğan heyecan Boyuııı (1,73) kiiom t 73) mo.a~nn 
ıediJ<leri S&lla.tkArlanian, bu duygula. bu muvaffaJdyetlnti az çok sarsıyor. (76) lırodxr. Kimsesiz, d'.Jl ve enıek · 

ruu . ok.,ıyaca.k mahiyette konuşma- Daha doğrusu radyoda tamamen ken Iiylm hiç blr içki kullanmıvorum. Ev 
lar ~eJerinj de bel" bakle hoşla.rı- dhn kendimin olarak okuyorum ... Ağ_ ıenmek istiyen ba.ya.nın geri verilr:\t-k 
na. gidecektir. lryarak okuduğum çok vAkldir. Bir üzere bir mektup ve reı;ın\le, re.imi dadı. o zaman onun canlı oldu· - Artık sizden hiç bir korkum 

ıtunda artık ~üphem kalmadı. Vah yok. diye bağırdı . Altı aydanberi 
§i bir sesle: yaptığınız gibi, beni esir gibi kul-

. tı;ıte ben de, daha. çıdk bu düşüne~ kere radyodan ayrılışım benim tçin bulumnazsa yalnız bir meklutıla. ti.J.i 
nın teelrde ife ~ıyar&k. Jl.ki.n, ru· hakikaten JB.t.Ir&p verici bir şey ol- Marmara Emel) rümuzuna. ınü .. aı;a
hi bk e&ir gibi, İBtarıbulwı gönılUnU du .. Fakat B&hneyı kaza.ndlğona da atı. 

- İster hayalet olayım, ister ol- lanamazsınız. Cürümlerinize aıet 
ınıyayım. Muhakkak olan ibir şey edemezsiniz. Allaha şükür artık 
var~a o da, eğer hertı.angi bir ha- zincirlerimi kırclım. Siz aşağılık 
rekette bulunacak olursanız der· bir katilsiniz. 

8a.r8l\ 11-IUzeyy-en Sene.r'm kap.smı pek memru.ınum ... Yalnız ilk gUnU ge * 28 yaşında, 1,7• boyunda mtlte· 
çaJdun. çirdifim heyecanı ömrümün sonuna nulp vtıcuUu yabancı lisana. vAkıf 

<Onu uzun zame.n, Anıadolunun kadar unutmrya..cağım ... Nerede lse Use derece.sine muad.l tahsilli ve ay 
yakarlı dağlarını; vey& portakaıl ve trk&ıup kalacağnn saruyordum... llk kazancı lJO liradan aşağı olmı
fnıdk ağaçl-arile eumeııen yalçın ka· Tam bu sırada kapı çalındı. Onun, yan temiz bit" aileye mensup bir bay, 
yabklarmı seyrederek radyo ahize· biraz evvel tarif ettiğ"i heyecana ka- sarışın, yeşil veya clA g-özlU narL.-: 

hal öbür dünyayı boylıyacağınız· Yava~ yavaş hiddeti artıyor. ken 
dır. Yol verin bakalım .. Geri çeki· dinden geçiyordu. Bize dönerek: 
lın! Evet, diye hayl·ordı. Bu a· 

T<hdit ederek üzerimi1c doğru dam Sir Alfred'in ta kendisidir. 
lıı~Jı adımlarla iler1e-miyc başladı. Size ne üzerine isterseniz yemin 
Fakat arkadaşım büyük bir soğuk ederim ki bu adam Sir Alfred'tir. 
kanlılıkla önüne ge<;erck, yolunu Ve Sir Alfred'in sanılan ceset te 
kesti. Yaramaz bir c;ocuğa hitap e· profesör Summer Ville'in cesedi-

Binden dinlemiıl1tik.. .. İki metre ka.rlR. pı.lıdı.ğmı görünce şa.şu-dım... Nazik yapılı 19-ZS ya.., arasında. edebiyat: 
bembeyaz birer billQr M>ide gibi yük san"atkAnn Ustelik de ma.hcub~yeUe seven bir baya.9lla t:ı.ru.şıp evlenmek 
selen 118-hikalarm aea.meti göZlerlmJ.z. kıvrandığını görd.Um... Sebebini an- iLtemektedir. Ciddi tek.iifierln c.fotog 
doldururken oAUn seet. ruhwnuzu ÜJ lr.ı.mrşt.rm. Zaten hemen yemek üstü- r~ geri iade t..dilmek şartile> (Ta
pertirdi. K.&radenizin eof>kun dalgaJa ne yakaJad:ığnn &v sahtbeeinin, ba.ş- &..lı) rümuzuna mUracaaUarı. 

der gibi tatlı bir ~le: dir. 
- Haydi, haydi, dedi. Yaramaz Diğeri metrdotelin del! gibi Oze· rı beyaz köpülderlle portakal &ğaç· ka rnisa.!ir!erirre verilmtş sözleri de * Ya.şı 17 • 18 arasında sarışın 

tarının çiıÇeklerine nazire ya.parken vardı. .. Bu sefer de flhn şirketinden v~ya kwnral, ~ bi.r bayanla ta-lık etmeyin .. Şu elinizdeki bıçağı rine yürüyerek: 
gön.WmUzU onun seı&ihe açardık ... > geliyorlardı... Benim suallerimin e11 ~ışmak i• Uyol'W'Q. bana verin, tehlikeli bir oyuncak- - Yalan söylüyorsunuz, diye 

Müzeyyen Sena.r'rn, ince biır zevk- :nUhimlerf de sona ka.l.mıftr... Birbirimizin :tr.rakterini anJnyrp tır bu... güt'ledi· 
le ~nen se.de gU.zeI, mini mini aa- O, yüzünü bir çocuk masumiyetlle :!erde kuracağım;.; yuva hakkında 
!onuna girip de duvarlarda.ki dıağ ve süsleyen tebessUmünü tekrarladı ve konuştU.::tnn tonra n~,ar.:anma.k fik. 
meyve b&hıçet;i ta.'blolarrru gördüğüm beni de me.."'tlnun eden teklifi yaptı. rindeyim. MUra.caat edeceklerin: tlk 
za.m.anj bir arkadaşanm <Kahveci - Yarın Floryaya götürülecek a,,- tahBil şart, orta tahsil de olabtıır 
güzeli> filmin~ seyrettikten .90nl"8. &öy ztz bir misa!irim var. Siz de gelirsi- Ciddi teküflerin (Yeten) rümu.zuna 
lediği yu:karıld sözleri ba.tırlad.un.... niz. Trende ıbol bol va.kit buluruz. mUracaat~::ı.n. 

- Peki. al öyle ise'. Yine bu sefer de arkadaşım tam 
Adamın eli yine, yıldırım htZı vaktinde Yetişerek, onu durdurdu. 

ile havaya kalktı. Fakat darbeyi - Biraz sakin olun Brockle· 
indlrmiye vakit bulamadı. Bu kolu bank., CanıQızı yakaoııksınız. 
Clarckson Parry, çelik pcnçesile, (Ar'r\iısı vgr) 
tam vaktinde havada kavraınış, 

ayni zamanda otomatik tabancası
nı kafasına dayamL,tı. Elinden bı
çağı alarak ve sükılneUe: 

- Bakın işi şakadan ileri götü
recek olursanız, size biraz sert mu 
ame1e etmek mecburiyetinde ka~ 
lacağım. Onun iı;in münasebetsiz· 
hklere kalkışmamanızı tavsiye e
derim. Tony şu adarru tevkif edi· 
niz. 

Enspcktör, ~ınlıktan Adeta 
felce uğramıştı. Zorla, sendeleye
rek ilerledi. Arkadaşunm yüzüne 
alık alık bakarak: 

- Bu da kim? diye sord u: 
- O.. Size tanıştırmağı unut· 

tu.m. Bu adam Sir Alfred Brock
Jebank'tır. 

Thomson b&bütün afallamıştı. 
Kekcliyerek: 

- Bu adam Sir AUred ise .. Pe
ki öyle ise öteki.. 
Arkadaşım: 

- Sahi. dedi. Sizin bir şeyden 
haberiniz yok. . Size biraz izahat 
vermem lAzım ... Evet bu adam Sir 
Alfred'tir. Fakat adanın sakinleri 
onu profesOr Swnmer Ville ismile 
tanıyorlar. Kendi menhus şahsiye
tini profesör kisvesi altında giz
llyor. 

Bu sefer de ben afallamıştım. 
Jiaydi, Sir Alfred.'in tekrar diril
diğini kabul edelim amma pro!e· 
sör ile Sir Alfred'in ayni adam ol
duğuna nasıl inanalım.. :hılaama

[ıh iyice düşündükten sonra pro· 
!csörlın giyini§inin tebdili kıyafe· 
tc çok uygun olduğunu teslim et· 
tım. O, alan taran saçları, yelpa
ze gibi sakalı, kara camlı gözlük
leri kim takacak olsa kendisini 
n1ukemmel profesöre benzetebilir· 
di. Hele makiyajda üstat olan bi
risi bu kılığa girecek olursa, onu 
tanıyabilmek cidden imk8nsız o· 
!urdu. İşte nitekim böyle de ol
muştu. Enspektör biraz kendini 
toparlıyabilmişti. Yine zihnini kur 
çalıyan suali tekrarladı: 

- Peki, bu adam sahiden Sir 
Alfred ise .. O yarların dibinde 
bulunan ceset kimindi? 
de onu teşhis le etmişlerdi. 

Hem 

- E\·et Kniı;ht teşhis etmi1!i. 
Bu sözleri karşımızda duran ga· 

rip adam 3.deta tükürür Jribi hay-

~ım. Evleneceğimiz gün bütün şe
hir donanacak, askerler gelecek, 
çalgılar çalacak ... 
Bunları söylerken mavi, donuk 

gozlerinde garip bir s~inç ışığı 
parlıyor ve yüzünde bütün hatları 

nı şişirip, katmerleştiren ihtiraslı 

bir tebessüm dalgalanıyordu. 

Anderya, Doranın ayak ucuna 

oturdu. Hayran hayran onun ;yü

zUnc bakmağa, ayaklarını okşamı· 
ya başladı. Gözlerinde vah.şi bir 

ihtiras tutuşmuştu. Bir ç0k hisler, 

0 pmek, kollarının arasında sık

mak arzuları onun çt;l gibi kurak 

ve çorak ruhunda, şimdi bütiln, 
Oütfın alevleniyordu. 

Dora, aptal ada~ hareketle· 
rine evvela ehemmiyet vermedi. 
Fakat, o, gittikçe işi azıtıyor, An
deryanın elleri, baldl ıhnndan 
kalçalarından yukarı doğru uza· 
narak, genç kız1n bütün vücudün· 
da çılgın, yırtıcı ve isterik bir te
ma.!la dolaşıyordlL 

Bu aralık: 

l&JlPi11 
O flilWde de dumaınlı ctağ'la.r, yal- Hem sizi arkadaşıma da tanıtırım. O * Yaşmı 3!5, bayuın 170, kilom 68 

çın kayalar c.Eşin.den ayrılan sevgili- da. aizi ala.kadar eder ... ?.'[elek TokgÖZ. tU~carım. Aylık kazancım 200 • 300 
yU Miluyyenin tUsunlu Befrile kıletl· Ankara radyosu okuyucularından ... liradır, bir evim var. 
yordu: <Yad eller aldı beni .. > Bu şa.r- Tam onda trendeyiz. Dul veya kız blr baya.nla evlenmek 
kI da M"Uzeyyen Senan eY"Vel8. cSes Ben blr ta.,ıa. lıki kl..llJ vurabtlectği· arzusundayım. Resirnlerile (A.T.33) 
obnu.ş bir hUznıe> benzeterı arkada- mi dflşUnerek, sevinçle ayrıldım. Ya.- rümuzuna mUracaat. Pazar günlıii at 

yarışları 
programı 

ıµm onun soy adını Fransızca cSahlt rın Fıorya tirenlndeylz. * Aylık gelirim yüz lira, dürüst 
art> >kelimesine benzet erek. güzel de Sadi GtJNEL ka.rekterli, bir gencim, ya..şım 28, bo· 
bir cinas yapnl.1': ,------------- yum 1,60, taçlarım oldukça. dökW 

- Senar bu '19"kı He blo:e, cSaJnt Parasız İla"'nlar mUş ve sıyahtır. YUzUm bati! sUzme, 
&ı. balta yapılacak kQfularm da.- art> mttka.ddee sanatı tanıttı demlf- ka.şlarmı kara ve çatık, gözlerim e-

ha bilyUk. bir alAka ile takip edilece- ti. lA, ağız ve burnum adetadır. 17 • 25 
ği anı....,,-tadır. Çllnkü bu hatta· t,ıe, sahnede kendisin! musikinin J yaş arasında ben boyda, sarı~ veyo 
ki kO'l'llarda bugtlne kadar az yar" icrası tıeyecaruna k&p~ olmak- ş istiyenler: kumral fakal yeşil gözlü ve temiz 
k~ atlara fans verilrn.tkte ve 1 tan başka bir çehre He görmek im- karakterli bir bayanla. konu~a.k ve 
bınnetice koşular kuvvetleri yekd~- klı..nı olmryan sanat.k.4.rı, evinde mili- a.nlaştıfonız takdirde nişanlanıp ev· Ba alitunda il} araıııa, bt verme. 
ğerln• tamam.en mUaaVi ha.yvanlar r tefit :ha.n.nnlı«"J: ve yUeUnden ekJlilc 01 eylenme tekltnerı, .,,9 ticari leruncık a.r:ıuttundaymı. tık tahsıli 01 
arasında yapılma.kt&dır. Yarı:ş!ann mı'~an Jnce tebessü.mile ımXrünce ben ması ı.ı.znndır. Bir fotoğrafla veya , ov mahlyetl haiz olmryao ktlçilk 
birincisın! tayin etmekteki gUçlük ı de ona suallerimin en yum"••"'ilo ilk fotojtrafsız bir yazı ile (Akbulut ) . ~ lla.nlar parasız neArolunnr. 
me.raklıla.n bUyUk bır alAkaya sev· hitabımı yapmakt'an kendimi &lama- • rfunuzwıa müract.at. 
ked 

• İyi Almaııca.. Fraıı~ızca ve yazı 
ecekbr. 

1 
dım: * Yaş= 26, boyum 165, kilom 63. 

makt'lesi kulla.nma.sını biit:a bir genç 
Blrln<'i k~u 1 - Şa.rktlarmtzt okurk en neler du- ticarethane, veya bUro :1!crl l:ıır ya- Devlet müesseselerinden birinde 130 

Uç ya.şmdakl yerli ya.rnnkan in- i yarsrnız? zdı2.nede az blr ücretle i~ arama.kte.· lira maa..şla çalıfm:l.ktayım. Bir de 
gil!z ve dJll! taylara mahsus bu ko- J 1- yüzü bir çoclik lılJııMe gölge- dır. (D. K. L.) ri!.nuzuıı• müracaat. evim var<Jır. 18 • 30 yaşlarında güzel 
'1JY& 55 er k:.lo ile Heves ve DeL· lendi. ve balıketinde dul veya kız bir ba· 

kanlı iştirak edecektir. 1 B. d 
1
,..ln elA eti Z AY 1. yanla evlenmek istiyorum. 

ikinci ku~u - :r şey uymam ~ ~ n.. (M. K. 86) remzine müracaat. 
1) ' Jeyenlerden duyan!&r olup olmadığnıı 

ç ya.şmda.ki sa!k:an Arap erltek a.ra..'">tıraım. Onla.rm bir b&I} t.t,a.reti Kayıe-erinln Develi kazasr nüfus me Sahip ve Başmuharriri 
v; dişi taylara mahsus bu koı;uya da ~ en gilrültulU alJw/la.rdan daha murluğundan almış olduğum nüfus NrJ:AMETl'İN NAZİF 
:i _kilo ile K~ ve Sule,>"k, 51,S ki- zevkli gelir ... 0 zaman bUtUn ruhum teskerem! ka)'bettim. Yenisini alaca- Neşriyat Direktörü 
lo ile de MeliketWhavva glrecektır. la okurum. Musiki benligiml 0 kadar jtnıdan eaklsln!n hllkmü yoktur. şOKRÜ SA.RACOGLU 

t'çüncU kO'jU alır kı; Adeta mıa.ddl yorgunluklarım Develi ka.zasndan 332 dujtumlu :Is- Basıldığı yer: 
lk! yaşında.ki sa!kan İngiliz erkek dan ve sahne heyecanmıdan sryrılı- mail oı!'lu Şlikrü Baltacojtlu. VATAN MATBAASI 

ve ~ taylara rna.Mus bu üçüncü run. Bu benim en btiyUk. zevkimdir ... 
koııuya 58 kılo ile Cengiz, 56 ile Tabii bu zevke de lçkiıU :yerlerde 
Bomba, 56 ile Yavuz, 5:.!,5 k Jo ile kaVUıŞUrum. 
de Pardon girecektir. 

Dördüncü ko~u 

Dört ve da.ha. yukarı yaştaki yerli 
yarımkan İngiliz at ve kısraklaı"Ina 
ma."ısu.s bu koşuya C8 kilo ile Poy· 
ra.z, 56 kilo ile Cesur, 53 kilo ile de 
Olga ift.irak edecektir. 

~loC'l kO'fU 

Üç ve daha yukarı ya.ştakl yerlJ 
sa/kan tn~Hz at ve kısraklarına 
mahsus son be.şinci koşuya da 68 ki
lo ile özdemir, 62 ile Roi, 60,5 kılo 
?ıı.linıoza. 60,.5 ile de Y~Uş girecektir. 

Bu koşu centilmen kOft.ııeu oldu. 
ğ"undan atlara amatör ookeyler bi

necektir. 
İkili bah , üçüncü ve beşinci, çifte 

bahis 2 _ 3, 4 • 5, üçlü bahls de 3 • 4 . 
5 inci koıfulardadır. 

- Şu halde içkili yer lerden mem
nun değilsiniz ... 

- En QOk gürWtword61 ve prog· 
ram. harici ISrır'a.rlı iBteklenlen mem.
nun degil!nı ... Maamıı!!h şu cihete de 
samimi olarak dikk.a.t. eder im. İçi<.111 

yerlere de, ıstırapia.rını avubna.ğa ge 
len birçok inBa.rtlvın mevcut olduğu
nu dUştınerek, onlarm ~kmlık.larıru 
ho, gOrür; ve bir annenin çocuğuna 
n.:JlıJli söylem.esi hislerlle, onıa.ra nı· 

hl gıdalanru vermekten haz duyarım. 

Bu da ıbenim için ayrı bil' zevktir ... 
Ve hiç fllphesiz her müziıılyen g!b~ 
içkinin uyuşturduğu sa.kat zevkle 
dinlemektense; n.n'at ve mu.siki nl"" 

hile dinJenmeığ! ideal 'bilirim. Hamdol 
sun ki, bu ~kilde m usiki sevenlerle 
heımen ilıer gün Jca.rıııl ... ıyonırn. .. 

- Şu halde eahnede, r adyo ve tlJJn 

4 

...ı 

İnhisarlardan sonra Sümer Bank fabrikalarında da i.şÇilere pa
rasız yemek tevziine ba!l-landıfım dün bildirmiştik. Yukardakl re
simde fabrikaların birinde yemek yiyen işçileri görüyorsunuı:. 

- Sen benim olacaksın! Senin· 
le evleneceğim! 

istiklal - En Son Havadis' in Aşk, Cinayet ve .!tJacera Tefrikası: 32 
Diyerek Doranın üzerine atıldı. 

Kuvvetli kdllarile göğsünün üs

tünde sıkmağa, genç kadının do· 
daklarını ısııımaya başladı.' INT 

Bu salyalı ağızın dudaklarına 
teması Dorayı asabileştirdi, vilcu--
d

- da yükselip datw- 1ıoz taba· 
u gerildi, bütün enerjisini top-

ladı, delinin kolları arasından kur kalan &ibi, muhtel if bir ellrtl mi· 
tuldu ve yüzüne bir tokat vura· nimini duygulardan bir blssi;yat 
rak ayağa kalktı. kütlesi hasıl olmuş ve asıl mevcu-

Yüzünde şaklayan tokat Ander· diyetini birdenbire bir buluta sa· 

yayı Jrorkuttu. Bütün bütün aptal- rarak dağılıverml3ti. 
1.,.tı. Bu vaziyet karşısında, bir Aptalın bu hareuti Dorayı sini':: 
anda bütün manevi hilviyetinin lcndlrmiştl. Vücudundaki yarala· 

kendIBi için bir muamma haline ra rağmen kend isine bir kuvvet 

girdiğin~ bir ı;ıok, bir silril, karı- geldi, kolları adaleleştl, Anderya. 
şık hissiyat kasırgalarile tı\ ruhu- nın kolundan tutarak kulübeden 
nun derinliklerinde bir şeyin tit- dışarı çıkardı. 

rediğini, ölüp dirildiğini duydu. Anderya, bir şey yapmıyor, b ir 
Fakat, bu, onun için pek ani, he· kelime söylemiyor , slsli bir n azar. 

men üç saniye sürmiyen bir ruh la Doranın yüzüne bakıyordu. 
haleti oldu. Benliğinde, sahraların 1 Dora, k ulüben in kapısını yüzüne 
ortasında, m"9hul iklimlerden ge- kapayıp dışarda kalınca, damarla. 
len bir rilxlllr darbesile bir ltıhza· rındak.i kanın donduğunu zannet-

\ Çeviren: 

~· Çapanoğlrı 
ti. Başı.na tenekelerle su dökülınüş 

gibi oldu. EUerlni kapıya vurarak 
haykırdı: 

-Muhakkak seninle evlenece ... 

ğim!Mutlaka benim olacaksın. 

Sonra, oradan uzaklaştı, orma

nın içinde koşmağa başladı. Bir a

ralık durdu, bir kenara oturdu, 
başını elleri arasına alarak kara 
kara düşünmiye başladı . Arada, 
yumruklarını sıkıyor ve bağırıyor 
du: 

- Anderya! Andcrya! Bu gece 

' • 
muhakkak evlenmelisin. Dorayı 

kollarının arasında sıkıp sevmeli· 

sin i Dilğilnünde, belediye reis inin 

evlenme şenliğinde olduğu gibi fe. 

ne rler , meşaleler yanmalı ! 

Sürek li bir kahkaha savurdu ve 

sonra aklına bir şey gelmiş gibi 

cebinden bir çakmak çıkardı, çak 
tı,kuru otlara tutarak tutuşturdu. 

Alevler ;yükselip etrafa yayıldık 
ça, sevinçten gözleri Parlyordu. 
Yangın yavaş yavaş bilyüdU, kuru 
otardan çalılıklara, çalılıklardan 

ağaçlara sirayet etti. 
Ortalığı kara bir duman kapla

mıştı. Alevler, bir yılan gibi, ağaç 
Jarın tepelerine kadar uzanıyordu. 
Her taraf cehennem kaline gelmiş· 

ti. 

5.Ş.941 Cuma -
lstanbul Vakıflar Direktörlü ğll ilaı l 1rı 
l - Ut. - 100 5/9/941 - Cuma EYt&rn 
l - > - 75 6/9/941 - Curnarteel T ek&!ld 

101 - ve dııtıa yukarı 8/9/941 - Pazartesi Eytam 
76 - > > > 9/ 9/ 941 - Salı Tekaüd 
Vakıflar \·eznelerinden nıaaş atma.kta olan l\ıIUtekaidin ve Eytamın Uç 

aylrldarının yukarıda yazılı tarihlerde hizalarındaki numara. sıralartn:ı. 
göre verilecektir. (7832) . 

İstanbul Konserv-etuar Müdürlüğünden: 
1 Eyltll Pazartesi gilnünden 20 EylQl Cumartesi gUnUne kadar J<aY•d 

ve kaydı yenileme. 
15 Eylül Pazartesi saat 10 da ikmal :mtihanlan. 

22 Eylül Pazartesi saat 10 da kabul içn mUraca.at edenlerin tetJdk 
irntfhanı yapılacak ve 2:5 Eyl0.1 perşembe günU derslere ba.şlanacaktJf· 
Blltün müracaaUar Pazartesi ve Per9embe günleri saat 11 den 17 kadar 
yapılmalıdır. (7767) 

'l'opkapı I~.altepesindeki satın alma 
komisyonu :ıanları 

1 - 45 ton sığır eti veya ayak tan sığır. kapalı zarf usul ile satın 
alınacaktır. Sığır etinin beher kilosunun ta1ımin edilen fiyatı 3;5 .kuruş 
olup tutarı 15700 liradır. 

2 - Evsaf ve husu.il şartlar Top kapı Maltepesindekl 88'keı1 sa.tın ııJ· 
ma komisyonunda. görUlebiUr. 

3 - İhalesi 2/9/ 941 Salı günü •~at 11 de yapılacaktır. 
4 - lsteklllerln mezkQr günde ihale sa.atin.den blr saat evvel ıca· 

nunt ilk teminat makbuzla.rtnı ve teklif mektuplarını saa.t 10 da )(.O• 

misyona vermeleri·. 
5 - 1.-Iuvakkat ten\lnatı 1181 lira 25 kuruştur. 

* l - 27.8.9.ll tarihinde pazarlıkla e.atın alınarak. olup ta •beher çifti 800 kurıı: 
fiyat tahmin edi len 50 bin liralık er Lunduraııına ıalip çıkmadığından tekrar pı· 
zari ıkla satın alınacaktır. 

2 - Taliplerin getirecekleri nümuneler "e nümunclere uygua \iMecekleri ev&lf 
ve fiyatlar üıerindrn nıuvafık olan ı tCt"cih görü lebili r. 

3 - Kunduralar bir talibe ihale edilebileceği gibi ayn ayrı taliplere de "ft' 

rebileceklcri miktar kadar da ihaleQi yapılacaktır. 

4 - İ hale-!İ 8.9.941 pa:rortt"!Iİ günü saat 15 de yapılacaktır. 
5 - Kat'i temiatı 7500 liradır. (7667) 

* . 1 - Küı;ükçf'kmere auba11n1n ı;ııtısı nda mevcut kumlu mu!!amhaların söküliıP 
kaldırılnta!fı ,.c çatıya c:RLBERAiT> fer~i ,·e çıtaların çakıl:ıası 27.8.911 ıır>
hindc pazarlıkla ihaleye konulduğu halde talip çıkmadığında• tokrar pazarlı~' 
)·ıptırılacaktır. 

2 - Ke~ifnam("!l.İ Topkapı \ lahept as ktri ıı.a!ınalma komisyonunda görültbilif· 

3 - jhalesi 8.9.941 paları~i günü saal 10 da knıui~onda yapılacaktır. 
4 - Kat'i teminatı 2·15 lira 52 kuru ~tur. (7668) 

* 1 - Tıtllpler!n getireceği nUmunelerden bejtenilerek a.şajtıdalti yaJ1' 
.gın &IA.tı al ı nacaktır. 

l\tikta.rı 

4 
2 
2 

adet 

• 
• 

4 • 

Cin.si 

Yangın söndUnno a!Atı 
Yangın tulum.bası 

Merdiven 
Yangm kancam 

5 metre 
2 - Husust şartlar Topkapı 

Hortum ıs· 
Maltepeeinde &Skerf satın alına t<Dfl1 

yonunda göt"Ulebllir. 
3 - thaıe.ı 1019/941 Çarııamba saat 15 de komisyonda yapılacııl'ı:ır 
4 - TaJtplerln "!;. 15 katl temlnatlarıte mtıraca..a.tıan (777~ 

İstanbul Komutanlığı Satınalma 
Komisyonu ilanları 

K~H b~eli 17232 lira 28 k u.ruı olan bir teJsi:ıı ve i~areı istasyonu bi:o'~J 
kapalı ıarf nsulile ek.a.ih nıe ile 11/ 91941 p~he günü aaat 16 da ihale tdi1"° 
cektir· Şartname ve keşif e\Tak ı her gün komiqonda görülebilir. 1ık ıeroiD'V 
1292 lira 42 kuru.ştut· İsteklilerin lx-lli ;ün •e Natten bir Mat önceye k•d,r 
tekli f mektuplarını kanuni v~ikaları ve m az: on bin liralık İll§Ul yapro ıt ol-' 
duklarına. dınr resmi evrakları ile birliı..ıe Fındıklıda aaun a.Jma komisrotıu" 
vernı<leri· (7467) 

EN SOif BAVADIS 
lJ.AN FİATLABJ 

600 

z • • • s • • • 100 

' • • • 541 
ABONE ŞABTLABI 

Ttlrklye Hariç 
~la ~ 
Kr. Kr. 

ııeaen HGO -Altı aylık 7ll0 1800 
Uç ay!ıl< '°° 1000 
Ayldı: 10& 

Gelen cevaplar: 
• Eczacı rUmuzun& gelen. mektubu 

aldın ruz. 

Anderya, bir hayvang!bi yangı. 

na bakıyordu. Manzara ı;ok bofu
na gitmişti. Bunu , düğün gecealn
de yapılan b ir eğlence sanıyordu. 

K endi k endine mırıldandı : 
- Eğlence başladı,meşaleler ya. 

nıyor. Ner edeyse ça lgı da g elecek. 
Fakat gelin meydanda yok. O ne
r ede? N için gelmiy or? 

B ir an sustu. Sonra sesinin bü
tün kuvvetlle haykırdı: 

-Dora Dora! Ne redesin?Çabuk 

gel ... Düğün eğlencesi başladı . Her 

kes seni bekliyor. 

Cevap alamayınca, geri döndü, 
Kulübeye doğru koşmağa başladı . 

Kufübenln önüne gelince kapıyı 

yumruk!ıyarak seslendi: 
- Dora! Dilğüıı başladL 'Meşa

leler YandL Haydi g idelim. 
Sonra kapıyı açtı, başını uzattı 

tekrar seslendi: ' 
- Haydi, daveUUer bekliyor, gi· 

delim? 

Açık kapıdan içeri koyu b ir du
man girdi. Dınnanlar gözlerini 
:yaşlandırdı, yerinden fırlayarak 

1 

,_...,, 
f . 
I Eli ça'buk sünnet~ 1 

Rifat KöprülıJ 
Kabine: Beyojtlu Me~tlyet 

dM! No. • 7 GUneş apartman· 1 
1 

Ev: Erenköy, Teldon ~2 _ 7S JÇ'/ 
için gün ah.wnaktadJr. ti 
Bir hatta wvel h :ı.bor vorl~ 

ca olunur, 

'------~ 
Zagı 

' c'ro~ 
Nlltul tezkeresile 37 inci !il< 

4
;f 

!undan aldığ'Im 202/ 8 oumar&I' ,,.,,,,.~ 
mamı ka)<bettim. Yenisini al 

dan eskl3inln hilkmü yoktur· 1ı j6 
Fındtklı Mollabayın numara ıJ 

inci ilk mektep 1>e9inc! 11nd~. 
numaralı M.ıhmet Cemal ött!• 

bailırdı: 

- Bu duman ne? Ne .,ar, 
oluyoruz T ,.ı• 

Anderya bir kahkaha sıı"'1 1,l 
- Düğünümüzü kutıuıuY0' yd;. 

Ateş el!lenceleri yapılıyor- JJ~ 
gel, davetlileri 'bekletmiYe!it11·.,,,ıı 

Dora, tehlikeyi anladı· JJ•ıııt'. 
kulübeden çıktı. Yangın !ıel' 
fı sarmıştı. jçi1' 

Deliy i dumanlar ve a levle! oı' 
de bırakmağa gönlü razı oıııı• 

- Haydi benimle gel! 0~ır 
Diyerek elinden tuttu• sil! 

di. ~ 

Zayi 
Niğde n üiU>. 110vif' 

Juğundan almış olduğuın . jJll ~ 
cüzdanımı zayi ettiın. Ycıtl~ yıf 
lacağımdan esk isinin htikfll . 

' tur. ıa'' , 
Niğde Tepeköy Koca M'::u ıı' ' 
fallarından Sedl otlu Ta 

, 
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